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ABSTRAKT 

 

KNITL, Michal: Motivácia a vedenie dobrovoľníkov [Diplomová práca] - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra manažmentu. Vedúci diplomovej 

práce: Mgr. Branislav Vargic, PhD. – Bratislava: FMUK, 2007. s. 101 

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o motivačných faktoroch a štýle vedenia 

dobrovoľníkov, ktoré sú kľúčovými faktormi ich existencie v spoločnosti. Zároveň poukázať 

na možnosti ich motivácie a vedenia, ktoré sú ľahko aplikovateľné v praxi a zvýšia efektivitu 

či už v domácej krajine, alebo pri dlhodobých dobrovoľníckych projektoch v zahraničí. 

Diplomová práca popisuje výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke                    

478 respondentov s mierou návratnosti 30%. Jeho cieľom bolo zistiť ako dobrovoľníci 

vnímajú svoju motiváciu a ktorá teória z teórií vedení ľudí najviac zodpovedá vedeniu 

dobrovoľníkov v praxi. Hlavnými skupinami respondentov na dotazník boli dobrovoľníci 

Mládežníckej organizácie Plusko, kampane Eurizons a dobrovoľníci na Európskej 

dobrovoľníckej službe.  

Kľúčové slová: motivácia, vedenie ľudí, dobrovoľník, dobrovoľníctvo, nezisková 

organizácia, Európska dobrovoľnícka služba, EDS 

  



 

ABSTRACT 

 

KNITL, Michal: Motivation and leadership of volunteers [Graduation theses] – Comenius 

University Bratislava, Faculty of Management, Department of Management. Graduation 

theses leader: Mgr. Branislav Vargic, PhD. – Bratislava: FMUK, 2007. s. 101 

The aim of the thesis is to present a view on motivation factor and leadership of volunteers 

which are key factors of their existance in society. At the same time to suggest some 

possibilities of their motivation and leadership, which are easy to apply in real life, and to 

increase effectivity of the volunteer work in home country or during his/her long-term 

volunteering abroad. 

The thesis presents results of survey which was realized on sample of 478 respondents     

with rate of return of 30%. Its aim was to find out how volunteers perceive their motivation 

and which leadership theory is responding to practice at most. The main groups of 

respondents on questionnaire were volunteers of Youth organisation Plusko (Slovakia), 

volunteers from Eurizons campaign and those on European voluntary service. 

Key words: motivation, leadership, volunteer, volunteering, non-profit organisation, 

European voluntary service, EVS 

 

 

  



 

PREDHOVOR 

 

Motivácia a vedenie dobrovoľníkov je témou, ktorá nie je verejnosti na Slovensku príliš 

známa, avšak naberá na význame. Čoraz viac mladých ľudí sa zapája do činností 

neziskových organizácii, aktívne vypĺňa svoj voľný čas, čo pôsobí aj ako prevencia voči 

neduhom spoločnosti.  

Pre efektívne fungovanie neziskových organizácii a organizácii pracujúcimi s dobrovoľníkmi 

je aplikovanie základných manažérskych funkcií (plánovania, vedenia ľudí, organizovania 

a kontroly) o to náročnejšie a dôležitejšie, pretože iba ich úspešné zvládnutie prepojené 

s motiváciou dobrovoľníkov, vedie k prežitiu organizácie. Dobrovoľníci pracujú dobrovoľne, 

na základe vnútornej motivácie, bez finančného ohodnotenia a bez nich by organizácia 

nemohla fungovať. 

K rozhodnutiu zaoberať sa touto tematikou viedli autora tejto práce osobné skúsenosti. Prvý 

kontakt s neziskovým sektorom a dobrovoľníkmi mal autor práce pred troma rokmi počas 

víkendového stretnutia. Odvtedy sa zúčastnil na mnohých akciách organizovaných 

dobrovoľníkmi, najmä s neziskovou organizáciou MO Plusko, a počas minulého leta sa 

aktívne zapojil do kampane zameranej na prezentáciu Rozvojových cieľov tisícročia 

„Eurizons“. Osobný záujem o dobrovoľníctvo a hlavná myšlienka na tému diplomovej práce 

vznikla počas deväťmesačného pôsobenia na Európskej dobrovoľníckej službe vo Fínsku, 

kde autor práce pracoval s deťmi a mládežou v centre voľného času a pri ďaľších aktivitách. 

Počas týchto deviatich mesiacov stretol množstvo dobrovoľníkov z celej Európy, nadobudol 

množstvo skúseností, ktoré sa snažil zúročiť pri písaní tejto práce. 

Autor by taktiež chcel vyzdvihnúť pojem a vnímania dobrovoľníctva ako celku, ako niečo, 

čo dá človeku veľmi veľa. Nové skúsenosti, zážitky na celý život, priatelia a niekedy aj úplne 

nový pohľad na svet.  

 

Michal Knitl
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ÚVOD 

Dobrovoľníctvo a neziskový sektor v podobe, v akej ho dnes na Slovensku poznáme, začal 

vznikať po novembri 1989. Počet neziskových organizácii, dobrovoľníkov a jeho význam 

neustále rastie. Odpovedá na potreby spoločnosti. Vykonáva činnosti, na ktoré štátny sektor 

nemá prostriedky a o ktoré súkromný sektor nemá záujem. Požiadavky na ľudské zdroje sa 

zvyšujú. Najmä ak si uvedomíme, že dobrovoľníctvo ako celok stojí na osobnostiach,          

na ľudoch – dobrovoľníkoch. 

Cieľom tejto práce je analyzovať a určiť najdôležitejšie motivačné faktory dobrovoľníkov 

a na základe prieskumu pokúsiť sa zistiť, ktorý štýl vedenia ľudí je pre rozvoj a prácu 

dobrovoľníkov najefektívnejší. K tejto téme je možné si položiť viacero otázok. Čo motivuje 

dobrovoľníkov? Prečo trávia desiatky hodín na uliciach pri verejných zbierkach, prípravou 

akcií, o ktoré sa väčšina spoločnosti nezaujíma? Robia to iba pre zábavu? Snažia sa nám 

niečo povedať? Čo im to dáva? Ako je možné zlepšiť prácu s dobrovoľníkmi? Odpoveď     

na nielen vyššie spomenuté sú hlavným cieľom tejto práce, ako aj možnosť pozitívne 

ovplyvniť prácu dobrovoľníkov v praxi. 

Obsah diplomovej práce je rozdelený na dve časti – teoretickú a praktickú. Obidve časti 

obsahujú tri kapitoly, čím je celá práca rozdelená na šesť kapitol. 

Cieľom prvej kapitoly je poukázať na dôležitosť motivácie a vedenia ľudí v organizáciách 

ako aj odpovedať na otázku: „Čo je dobrovoľníctvo?“ Kto je „dobrovoľník“. 

Teoretické základy motivácie a vedenia dobrovoľníkov, ako aj ich prepojenie na teórie 

manažmentu sú obsiahnuté v druhej, respektíve tretej kapitole. 

Úlohou štvrtej kapitoly je predložiť výsledky prieskumu, v ktorom sa motivácia a vedenie 

dobrovoľníkov hodnotí z pohľadu dobrovoľníkov. Ich interpretácie sa aplikujú v piatej 

kapitole.  

Cieľom poslednej šiestej kapitoly je na základe prieskumu a teoretických znalostí poskytnúť 

odporúčania pre lídrov dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine a v zahraničí. 

Za hlavný prínos tejto práce je považovaná analýza prieskumu a odporúčania z neho 

vyvodené. Autor od výsledkov práce očakáva aplikáciu odporúčaní do praxe a zlepšenie 

práce manažérov pre spokojnosť organizácie, ako aj dobrovoľníka. 
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1. ĽUDSKÉ ZDROJE A DOBROVOĽNÍCTVO 

Čo sú to ľudské zdroje? Aký je ich význam vo vzťahu k dobrovoľníctvu? Čo je to 

dobrovoľníctvo a kto je dobrovoľník? Práve na tieto otázky odpovedá prvá kapitola, ktorej 

cieľom je poukázať na dôležitosť manažmentu ľudských zdrojov pri práci s dobrovoľníkmi. 

1.1. DÔLEŽITOSŤ MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV  

Ľudské zdroje odjakživa predstavovali nenahraditeľnú súčasť zdrojov organizácie.             

Na rozdiel od výrobných zariadení, priestorov a finančných zdrojov potrebných                   

na produkciu, predstavujú tvorivú súčasť akejkoľvek organizácie. Ľudia navrhujú                   

a produkujú tovary a služby, kontrolujú kvalitu, zabezpečujú odbyt, alokujú finančné zdroje 

a stanovujú ciele a stratégie organizácie. Bez ľudí by organizácia nebola schopná napĺňať 

svoje poslanie.1 

Je tomu tak v biznise, neziskových či dobrovoľníckych organizáciách, organizáciách 

verejnej, alebo štátnej správy. 

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre organizáciu a každá organizácia má cieľ. 

Pre jeho dosiahnutie musí organizácia vedieť efektívne zapájať ľudské zdroje – 

dobrovoľníkov. Vzhľadom na charakter dobrovoľníctva môžeme uvažovať, že dobrovoľníci 

majú odlišný rebríček hodnôt a motivačných faktorov ako normálni zamestnanci, a preto 

prístup k práci s ľudskými zdrojmi je odlišný a o to viac dôležitejší. Organizácia musí vedieť, 

čo motivuje dobrovoľníkov pre pomoc práve ich organizácii, aké sú ich predstavy 

a očakávania a pomocou správneho štýlu vedenia vedieť ich predstavy a očakávania splniť. 

Vedieť narábať s motiváciou a vedením dobrovoľníkov sa dá preto považovať za kľúčový 

faktor pre dosiahnutie cieľov organizácie. 

1.2. ČO JE DOBROVOĽNÍCTVO 

Dobrovoľníctvo v súčasnosti predstavuje fenomén prekračujúci hranice štátov, 

náboženských, sociálnych skupín a poukazuje na možnosť spolužitia, ktoré je založené         

na vzájomnej pomoci a solidarite. Jeho medzinárodný význam zvýrazňuje aj to,                    
                                                 

1 MILKOVICH, G. T. – BOUDREAU, J. W.: Human resource management. 6. vyd. Homewood  : Richard D. 

Irwin, 1991. 740 s. ISBN 0-256-08153-0, str. 2 



Michal Knitl: Motivácia a vedenie dobrovoľníkov       Strana 13/101 

 

že Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2001 za "Medzinárodný rok 

dobrovoľníctva" za účelom propagovania a pozdvihnutia verejnej mienky o význame, ktorý 

má dobrovoľnícka služba v občianskej spoločnosti.2 

Moderná literatúra popisuje dobrovoľníctvo ako priateľský, nesebecký záväzok pre lepšie 

dobro. Počas rokov sa vyvinulo na významné a dôležité spoločenské hnutie na celom svete 

(Volunteering Australia, 2001). Presnejšie špecifikácie sa avšak môžu líšiť v závislosti        

od rôznych ľudí a kultúr.3 

TABUĽKA 1: POPIS DOBROVOĽNÍCTVA V ZÁVISLOSTI OD REGIÓNU 

Krajina/región Popis dobrovoľníctva 
Arabský región Služba alebo pomoc vykonaná z osobnej iniciatívy 

Bhután Spoločenské zhromaždenie 
Ekvádor Dávať spoločnosti niečo užitočné, je to záväzok, nie móda 
Filipíny Túžba pomôcť jeden druhému 

India Sebestačnosť 
Japonsko Vzájomný systém pomoci 

Kambodža Šľachetná činnosť pre charitu bez zisku 
Keňa Zbližovanie ľudí 

Nemecko Dobrá vôľa 
Nový Zéland Spájať ľudí a pracovať ako rodina 

Papua Nová Guinea Zodpovednosť nesie každý v spoločnosti 
Singapúr Služba bez odmeny 

USA Podieľať sa na aktivitách pre spoločnosť 
Zdroj: BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 

1.3.  DEFINÍCIA DOBROVOĽNÍCTVA 

Dobrovoľníctvo je aktivita robená z vlastnej vôle, kde motivácia nie je založená                  

na peňažných hodnotách, ale pre prospech ostatných (International symposium                     

on volunteering, 2001).4 

Dobrovoľníctvo naznačuje želanie ponúknuť niekoho čas, úsilie, schopnosti a dobré meno 

pre dosiahnutie rôznych úloh ako napríklad pomáhať malým deťom s domácimi úlohami 

                                                 

2 SVÁK: Dobrovoľníctvo na Slovensku. [online] [cit. 3.2.2007] Dostupné z <http://www.mvro.sk/humanitarna-

pomoc-dobrovolnictvo-dobrovolnictvo-na-slovensku.html>  
3 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
4 ibid 
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a zbieranie odpadkov v parku (T-Kit on International Voluntary Service, Council of Europe, 

2002). 

Dobrovoľníci sú muži a ženy, ktorí sa vzdávajú ich normálnej práce a, bez ohľadu                

na peňažné výhody, venujú svoje vedomosti a schopnosti ľudom v sociálne a ekonomicky 

zaostalých regiónoch (The Universal Charter of Volunteer Service, Paris, 1968). 

Dobrovoľník je niekto, kto dáva čas, talent a odborné skúsenosti na dobrovoľníckom základe 

bez nároku na odmenu (National Council Social Service, Singapore, 1977). 

Dobrovoľníctvo je odovzdanie času a energie pre prospech spoločnosti, lokálnych komunít, 

jednotlivcom mimo príslušníkov rodiny, životnému prostrediu, alebo iným prípadom. 

Aktivity sa vykonávajú z vlastnej vôle bez odmeny, s výnimkou možnosti preplatenia 

vlastných nákladov (Volunteering Ireland, 2000).5 

Dobrovoľníctvo je o ponúkaní odborných skúseností, alebo potrieb podľa osobného záväzku 

bez zodpovedajúcej finančnej odmeny (Volunteer in Scouting, 2002). 

1.4.  KRITÉRIA A PRINCÍPY DOBROVOĽNÍCTVA 

Napriek rôznym definíciám dobrovoľníctva môžeme nájsť veľa spoločných prvkov. Správa 

Spojených národov (UN Paper on Volunteering (2001) nachádza tri spoločné charakteristiky 

dobrovoľníctva: 

1. Predstava o odmene: Dobrovoľníctvo by nemalo byť robené hlavne kvôli finančnému 

zisku. Napriek tomu môžu byť dobrovoľníci odmenení účasťami na tréningoch, 

preplatením nákladov, alebo čestným darom. 

2. Osobná motivácia dobrovoľníkov: Motivácia dobrovoľníka má vždy veľa dôvodov, 

avšak slobodná vôľa musí byť prítomná. To dokáže rozlíšiť prirodzených 

dobrovoľníkov, ktorí ponúkajú svoje schopnosti v závislosti od tlaku ostatných. 

Typické zdroje ich tlaku spočívajú v nadšení zamestnávateľov, ktorí očakávajú 

zamestnancovu účasť pre spoločnosť, národnú, alebo miestnu vládu, ktorá ponúka 

možnosť práce pre verejnosť miesto vojenskej služby. 

                                                 

5 VOLUNTEERING IRELAND: About volunteering [online] [cit. 20.2.2007] Dostupné z 

<http://www.volunteeringireland.ie/page.php?id=16> 
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3. Príjemca, alebo skupina príjemcov výhod z dobrovoľníctva: Prospech 

z dobrovoľníkov by mal byť pre tretiu stranu a nie pre rodinných príslušníkov, alebo 

priateľov. Toto kritérium pomáha rozlíšiť dobrovoľníctvo od čisto voľnočasovej 

aktivity akou je hranie futbalu (aj keď hranie futbalu pre zvýšenie finančných 

prostriedkov pre dobrý dôvod nemusí spadať do tejto definície) 

Správa Spojených národov prináša pohľad na dobrovoľníctvo, avšak stále musíme myslieť 

na rozdiely medzi a na kontinentoch. Napríklad v niektorých kultúrach je bežné finančne 

hodnotiť dobrovoľníkov. V arabských krajinách 43,5% inštitúcií, najmä v Egypte a Jordáne, 

ponúka dobrovoľníkom materiálne a morálne stimuly za ich dobrovoľnícku prácu (Arab 

NGOs Network, 2001). 

Z toho vyplýva, že neexistuje definícia, ktorá by platila všeobecne pre všetky kultúry. Predsa 

len majú spoločné témy, ktoré je možné použiť na vysvetlenie dôvodov dobrovoľníctva. 

Z predchádzajúcich troch kritérií môžeme určiť tieto princípy dobrovoľníctva: 

• Práca dobrovoľníka je interne riadená 

• Práca dobrovoľníka nie je nútená 

• Práca dobrovoľníka nie je robená pre finančné výhody 

• Práca dobrovoľníka nenahrádza platené miesto 

• Práca dobrovoľníka je záväzok poskytnúť čas, energiu a skúsenosti pre danú vec 

• Práca dobrovoľníka je robená pre zmysluplný prínos pre spoločnosť 

• Práca dobrovoľníka je o uspokojovaní určitej potreby 

• Práca dobrovoľníka je založená na obojstrannej voľbe 

• Práca dobrovoľníka je aktivita, ktorá prináša prospech pre oboch, spoločnosť aj 

dobrovoľníka.6 

1.5.  PRÍNOS DOBROVOĽNÍCTVA 

Dobrovoľníctvo ponúka ľudom príležitosť prispieť spoločnosti v tom, čomu veria. V slovách 

I.S.Kona „Tak veľmi ako ľudská bytosť je spoločenská bytosť, jej osobné šťastie bude 

taktiež závisieť od jej spoločenskej aktivity. Čím viac dá ľudská bytosť ľudom, tým sa stane 

                                                 

6 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
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bohatšia individuálne“ (Moscow, 1968). Britský žurnál New Society popísal túto skutočnosť 

ako „biologickú potreba pomáhať“ (Scott, 1967). 

Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi taktiež pre príležitosť naučiť sa nové veci a získať nové 

skúsenosti, ktoré im pomôžu na trhu práce. Okrem získania hodnotného tréningu (odbornej 

prípravy) získavajú skúsenosti pre osobný rozvoj. V niektorých prípadoch práca 

dobrovoľníka je povinná pre vysokoškolskú prípravu. Napríklad niektoré univerzity            

vo Francúzsku a USA začali dotovať vysokoškolský prínos dobrovoľníckemu sektoru (UN: 

New Trends in Service by Youth, 1971). 

Prieskum Národného centra pre dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii v roku 1997 ukázal, že 

dobrovoľníci robia pre rôzne dôvody. Niektorí pre nezištné, iní pre vlastné záujmy. Väčší 

dôraz sa kladie na rozvoj schopností a zručností, hlavne medzi mládežou (18 do 24 rokov), 

kým starších ľudí motivuje skôr naplnenie voľného času. Tento prieskum taktiež ukázal,      

že 50% respondentov vykonávalo dobrovoľnícku činnosť, pretože boli požiadaní. 

Ďalšie výsledky tohto prieskumu ukázali, že ľudia vyššej sociálnej a ekonomickej skupiny sa 

zapájajú do dobrovoľníctva takmer dvakrát viac, ako ľudia z nízkej sociálnej skupiny 

a taktiež, že pracujúci ľudia konajú viac dobrovoľnej činnosti ako tí, ktorí sú mimo trhu 

práce. 

Prieskum taktiež ukázal, že pomer mužov a žien medzi dobrovoľníkmi je rovnaký. Aj keď 

napríklad v Skautingu 87% dospelých dobrovoľníkov tvoria muži. Dobrovoľníctvo má 

vrchol v strednom veku a potvrdzuje štatistiky Skautingu, kde priemerný vek dobrovoľníka 

je 46 rokov. (WOSM: Volunteers Serving World Scouting, 2002).7 

1.6.  SITUÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA NA SLOVENSKU 

Dobrovoľníctvo, ktoré po roku 1989 nadobudlo nové formy i spoločenské postavenie, nie je 

až do súčasnosti upravené v právnom poriadku Slovenskej republiky. V praxi to spôsobuje 

                                                 

7 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
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výrazné problémy, ktoré brzdia túto významnú pozitívnu aktivitu človeka voči iným ľudom 

a celej spoločnosti.8 

V zákonnej úprave by sa mali odzrkadliť tieto princípy dobrovoľníctva: 

• princíp solidarity, ktorý posilňuje vzájomnú medziľudskú pomoc a podporu a jednak 

zvyšuje zodpovednosť všetkých občanov za dosiahnutie cieľov dobrovoľníctva 

• princíp bezodplatnosti, ktorý znamená, že dobrovoľníci nie sú odmeňovaní za svoju 

dobrovoľnícku prácu, čo však nevylučuje náhradu nákladov vynaložených na prácu, 

vrátane s tým spojených otázok nemocenského, sociálneho, zdravotného                     

a dôchodkového poistenia  

• princíp doplnkovosti, ktorý vylučuje, aby inštitút dobrovoľníctva nahrádzal 

pracovnoprávne a im podobné inštitúty 

• princíp podpory, ktorým sa vyjadruje vzťah štátu k dobrovoľníctvu, najmä v uznaní 

jeho sociálnej hodnoty a podpore jeho pluralizmu a autonómie.9 

 

Funkcia neštátnych neziskových organizácii spočíva v tom, že dopĺňajú, respektíve 

nahrádzajú služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť.10 

Aj keď sa dobrovoľníctvo na Slovensku teší obdivu, široká verejnosť je nedostatočne 

informovaná o jeho užitočnosti a pozitívach a to tak v spoločenskej ako aj individuálnej 

rovine. Dobrovoľnícka práca prispieva k sociálnej integrácií rôznych sociálnych skupín           

a napomáha šíreniu pozitívnych vzorov správania. Môže byť tiež prejavom altruizmu, 

spôsobom sebarealizácie, zmysluplného trávenia voľného času a zábavy (hlavne pre mladých 

ľudí), či získavania profesionálnych schopností a zručností. Významný dosah môže mať          

                                                 

8 SVÁK: Dobrovoľníctvo na Slovensku. [online] [cit. 3.2.2007] Dostupné z <http://www.mvro.sk/humanitarna-

pomoc-dobrovolnictvo-dobrovolnictvo-na-slovensku.html> 
9 PLATFORMA MIMOVLÁDNYCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCII: Legislatívny zámer Zákonníka 

neziskového práva. [online] [cit. 3.2.2007] Dostupné z <http://www.mvro.sk/dobrovolnictvo-dobrovolnictvo-

na-slovensku-dobrovolnictvo-a-legislativa-rozvojove-projekty.html> 
10 DUDEKOVÁ, Gabriela: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. [online] [cit. 3.2.2007] 

Dostupné z <http://www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm> 
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na marginalizované skupiny na trhu práce, „kedy sa človek v takejto situácií stáva naopak 

objektom, nie subjektom pomoci“, zdôrazňuje Erdélyiová.11 

Na Slovensku prevláda jav, keď sa mladí dobrovoľníci venujú vo svojich dobrovoľníckych 

aktivitách a službe prevažne deťom alebo iným mladým ľuďom. Dobrovoľníci v strednom           

a staršom veku sú zriedkavosťou. Podľa skúseností UNICEF je takéto vekové zloženie skôr 

raritou oproti ostatným častiam sveta, kde sú aktívne v dobrovoľníckom sektore najmä 

generácie v produktívnom veku.12 

 

                                                 

11 VASILENKOVÁ, Viktória: Dobrovolnícka práca predstavuje pre mladých ľudí zábavu a spôsob trávenia 

voľného času. [online] 16.07.2005. [cit. 3.2.2007] Dostupné z 

<http://www.mladez.sk/buxus/generate_page.php?page_id=62773> 
12 EURÓPSKA KOMISIA: Národná správa o implementovaní spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity 

mladých ľudí v Slovenskej republike. [elektronická pošta] December 2006. [cit. 15.2.2007] Dostupné z 

<http://www.intenda.sk> 
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2. MOTIVÁCIA DOBROVOĽNÍKOV  

Motivácia dobrovoľníkov je špecifickou témou, pri ktorej treba vziať do úvahy množstvo 

premenných. Tak ako je v prípade zamestnancov hlavným dôvodom práce peňažná odmena, 

z ktorej ľudia žijú, v prípade dobrovoľníkov sa to povedať nedá. Ľudia poväčšine 

vykonávajú dobrovoľnícku činnosť popri štúdiu, alebo zamestnaní, vo vlastnom voľnom 

čase, bez nároku na odmenu a tým pádom sa ich motivačné faktory líšia a sú oveľa silnejšie.  

Na pochopenie potrieb dobrovoľníkov je potrebné pochopiť ľudí celkovo: pochopiť ako žijú, 

čo očakávajú, prečo sú dobrovoľníkmi. Organizácie taktiež musia poznať dobrovoľníkov            

na osobnej úrovni. Musia pochopiť, prečo si zvolili pomôcť práve ich organizácii. Najlepším 

spôsobom je opýtať sa ich. V ideálnom prípade sa to stane hneď pri prvom kontakte 

s organizáciou a taktiež dňom, keď dobrovoľník odchádza. Pravidelným pýtaním                        

sa dobrovoľníkov „Prečo si dnes prišiel? Akú skúsenosť by si si chcel dnes odniesť? Čo si 

doposiaľ dosiahol? Prečo sa stále vraciaš?“ alebo „Prečo odchádzaš?“, manažéri 

dobrovoľníkov budú najlepšie vedieť, ako motivovať a viesť dobrovoľníka. 

Cieľom tejto kapitoly je poukázať na motivačné faktory dobrovoľníkov, prečo vykonávajú 

dobrovoľnícku činnosť, ako aj ich prepojenie na motivačné teórie manažmentu. 

2.1. PREČO SÚ ĽUDIA DOBROVOĽNÍKMI? 

Pre správne pochopenie významu dobrovoľníctva, o čo sa dobrovoľníci snažia a prečo robia 

dobrovoľnícku činnosť, musíme najprv vedieť odpovedať na otázku: „Prečo sú ľudia 

dobrovoľníkmi?“ Najčastejšie označované faktory podľa Susan Ellis13 sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke.  

 

 

 

 

 

                                                 

13 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 

In: ELLIS, Susan: The volunteer recruitment and membership development book. USA : Energise, 1996 



Michal Knitl: Motivácia a vedenie dobrovoľníkov       Strana 20/101 

 

TABUĽKA 2: PREČO SÚ ĽUDIA DOBROVOĽNÍKMI 

Prečo sú ľudia dobrovoľníkmi (podľa Susan Ellis) 
 

Pocit byť žiadaným a potrebným 

Zlepšenie svojich schopností 

Na nátlak priateľov 

Otestovanie sa 

Útek 

Byť vnútri organizácie a mať prístup k 

informáciám 

Byť tým, kto urobí zmenu 

Skúmať kariéru 

Pretože sa nudia 

Mať niečo, prečo sa zobúdzať 

Pre zábavu 

Ako terapia 

Byť zaneprázdnený 

Získať nových priateľov 

Pre uznanie 

Získať lepšiu rovnováhu v živote 

Pre pracovnú skúsenosť 

Vrátiť niečo späť 

Pre náboženstvo 

Splatiť dlh 

Dostať sa von z domu 

Urobiť si svoju občiansku povinnosť 

Urobiť niečo iné ako ich práca 

Urobiť niečo s členom rodiny 

 

Byť s ľuďmi, ktorí sú rozdielni  

Lebo kancelária je blízko 

Byť súčasťou tímu 

Byť pomocníkom 

Získať spoločenské postavenie 

Naučiť sa niečo o kultúre 

Pretože nie je nikto iný, kto by to urobil 

Cítiť sa dobre 

Pretože nemôžu robiť platenú robotu 

Osobná skúsenosť s problémom 

Pre pocit viny 

Pre záujem klienta 

Pre vlastný prístup ku službám 

Výzva 

Experiment 

Ako alternatíve dávania peňazí 

Mať byť na niečo hrdý 

Pretože boli požiadaní 

Verejne sa postaviť za niečo a byť uznaný 

Naučiť sa pravdu 

Zdieľať 

Darovať svoj čas a svoje schopnosti 

Mať vplyv 

Ako výhovorka, keď robia niečo čo majú radi 

Prejaviť zaujatosť k problémom 

 

Zdroj: BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 

In: ELLIS, Susan: The volunteer recruitment and membership development book. USA : Energise, 1996 
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2.2. ČO MOTIVUJE DOBROVOĽNÍKOV? 

Podľa autorov Clark a Wilson (1961) je možné poukázať, že väčšina z dobrovoľníckych 

organizácii je primárne motivovaná účelnou podporou ako práca pre zlepšenie okolia, alebo 

spoločnosti a túžbou pomôcť. Účelná podpora môže byť definovaná ako vykonávanie „svojej 

občianskej povinnosti a napĺňanie pocitu zodpovednosti“. Vnútorný pocit dobra založený          

na robení niečoho zmysluplného pre zlepšenie spoločnosti je sám o sebe silný motivátor         

pre ľudí robiť dobrovoľnícku prácu počas ich voľného času a plnohodnotne získavať 

skúsenosti.14 

Iní autori ako Widmer (1985), nachádza štyri typy stimulov, ktoré môžu byť použité           

pre motiváciu dobrovoľníkov:15 

• Sociálne stimuly 

Hľadanie priateľstva, spoločenského uznania a spoločenských kontaktov 

Dôraz na medziľudské vzťahy 

• Rozvojové stimuly 

Hľadanie nehmotných výhod ako individuálne učenie, spoznávanie nových vecí, 

získavanie nových skúseností a stretávanie zaujímavých ľudí 

Dôraz na osobný rozvoj a individuálne úspechy cez angažovanosť v skupinovej práci 

• Ideologické stimuly 

Výhody prichádzajúce v skutočnosti vykonávaním práce, ktorej veríme 

Dôraz na činnosti podporované organizáciou 

• Materiálne stimuly 

Hľadanie výhod ako prístup k určitému tovaru, službám alebo práci; získavanie 

zručností, alebo rozvojové vzťahy, ktoré môžu byť užitočné v momentálnej, alebo 

budúcej práci 

                                                 

14 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
15 ibid 
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Je možné, že ľudia sú motivovaní všetkými štyrmi stimulmi. Avšak pre väčšinu tých,           

čo pomáhajú nezištne, rozvojové a ideologické stimuly sa zdajú byť kľúčovými faktormi 

motivácie. 

Posledné výskumy podporujú názor, že väčšina dobrovoľníkov nie je čisto altruistických,     

t.j. nesebeckých, resp. nezištných, a pripúšťajú skutočnosť, že majú z dobrovoľníctva 

množstvo výhod. Niektorí teoretici dokonca dokazovali, že dobrovoľníctvo nie je funkcia 

altruizmu, ale skôr ako poskytovanie niektorých priamych výhod pre dobrovoľníkov 

samotných. Napríklad šanca naučiť sa niečo nové (rozvojové stimuly), príležitosť               

pre vyskúšanie si skúseností pre zamestnanie (materiálne stimuly), alebo realizácia 

niektorých psychických výhod (ideologické stimuly), Gidron, 1983. 

„Avšak umenie motivovať dobrovoľníkov nie je iba vedieť ako použiť daný stimul, ale byť 

schopný určiť aké sú potreby dobrovoľníka“ (Soh, 1998). Z toho dôvodu je výzva               

pre dobrovoľníkovu organizáciu nájsť „zhodu“ medzi dobrovoľníkovými schopnosťami, 

talentom, energiou, pracovnými návykmi a postojmi a potrebami dobrovoľníkovej 

organizácie. 

Niektoré štúdie (Gidron, 1983; Qureshi et.al., 1979) ustanovili, že uspokojenie dobrovoľníka 

veľmi závisí od organizačných súvislostí ako nájdenie podpory, poznávania, dobrých 

medziľudských vzťahov, pracovných podmienok a odbornej pomoci. Toto sú hlavné základy 

organizačnej kultúry, ktoré vplývajú a majú efekt na motiváciu dobrovoľníkov. 

Na veľké rozdiely medzi krátkodobými a dlhodobými dobrovoľníkmi poukázali autori štúdie 

„Pochopenie kanadských dobrovoľníkov“. Bolo zistené, že dlhodobí dobrovoľníci 

preukazovali zreteľný záväzok ku organizácii a jej aktivitám a ich hlavnou motiváciou bolo 

pomôcť organizácii. Zvykli sa citovo zaviazať ku svojej dobrovoľníckej činnosti, videli 

osobný prínos pre organizáciu a cítili veľký stupeň autonómie vo svojej práci.16 

Údaje od dobrovoľníkov ukazujú, že ak dobrovoľníci vidia, že môžu pomôcť, stotožňujú sa  

s cieľmi organizácie, je im jasné akú prácu môžu robiť a oveľa ľahšie sa začnú zapájať           

do činnosti organizácie. Ďalšími motivačnými faktormi podľa dobrovoľníkov ako aj ich 

manažérov sú získanie tréningu, nových skúseností a zručností a možnosť nahliadnuť 

                                                 

16 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z  

<http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
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dovnútra organizácie. V nasledujúcej tabuľke je uvedená stupnica motivačných faktorov 

dobrovoľníkov. Jednou z myšlienok na zjednodušenie orientovania sa dobrovoľníkov 

v množstve ponúk sa javí vytvorenie takejto tabuľky pre každú organizáciu,                        

aby dobrovoľníci jednoduchšie zistili, čo môžu v danej organizácii získať.17 

TABUĽKA 3: MOTIVAČNÉ FAKTORY DOBROVOĽNÍKOV 

Slabé motivačné faktory Silné motivačné faktory Altruistické faktory 
Zručnosť pracovať 
s ostatnými 

Získanie zručností vedenia ľudí, 
organizačných a manažérskych 

Poskytnúť schopnosti, 
vedomosti a skúsenosti 

Komunikačné schopnosti Kvalifikácia Mať význam 
Spoločenské príležitosti Získanie školenia Túžba urobiť niečo pre 

druhých, čo by si sám 
chcel 

Presvedčenie Odmena Urobiť niečo blízke srdcu 
Vypĺňanie času Budovanie kolektívu  
Zábava   
Namiesto nudy   
Zdroj: EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. 

[online] November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z  

<http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 

Z vyššie uvedenej tabuľky vznikajú dohady o smerovaní dobrovoľníctva, najmä v súvislosti 

so silnými motivačnými faktormi, na ktoré nie každá organizácia má priestor. Silné 

motivačné faktory získavajú stále väčší význam a dajú sa porovnávať k faktorom 

altruistickým. Napriek tomu ako poukázal Rob Jackson, tieto motivačné faktory tu boli vždy, 

avšak až teraz je akceptované vysloviť ich. Organizácie by si mali byť vedomé dôvodov, 

ktoré faktory dobrovoľníci preferujú, avšak nepovyšovať potreby dobrovoľníkov nad 

správnym smerovaním organizácie. Je taktiež vhodné poznamenať, že 47% dobrovoľníkov 

uviedlo ako dôvod prečo začali s dobrovoľníckou činnosťou to, že boli požiadaní. Podobne, 

37% ľudí bez dobrovoľníckej skúsenosti uviedlo, že by sa zaujímali o činnosť, ak by ich 

niekto požiadal.18  

                                                 

17 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z  

<http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
18 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z  

<http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> In: 

NFPSynergy: Charity Awareness Monitor. London, 2005 
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2.3. HLAVNÉ FAKTORY UKONČENIA DOBROVOĽNÍCTVA 

Ľudia obyčajne končia s dobrovoľníctvom, keď začnú strácať motiváciu, alebo sa začnú cítiť 

sklamane. Medzi najčastejšie faktory ukončenia dobrovoľníctva je možné považovať19  

• Nedostatočné stotožnenie sa s cieľom 

Dobrovoľníci nie sú stotožnení s hlavným cieľom organizácie, aj keď ich podpora je 

potrebná a ich zainteresovanosť sa cení.  

• Nedostatočná podpora / vedenie / zdroje 

Dobrovoľníci sú ponechaní na ich vlastných úlohách, ktoré boli raz ustanovené. 

Riadenie zodpovedností bez nutného tréningu a podpory alebo zdrojov, ktoré sú 

potrebné. 

• Príliš veľa úloh 

Dobrovoľníkom je pridelených príliš veľa úloh. Toto sa stane dobrovoľníkom, ktorí 

chcú ukázať svoju úprimnosť a ochotu plynulo vziať na seba stále viac a viac práce, 

alebo zodpovedností. 

• Neschopnosť, nespôsobilosť 

Dobrovoľníci sú poverení úlohami, na ktoré majú nízku odbornú znalosť. Následne 

sa cítia neschopnými a neefektívnymi pri plnení daných úloh. 

• Nedostatok uznania 

Dobrovoľníkom sa nedostáva dostatočné uznanie za ich prínos, malé alebo žiadne 

potvrdenie ich práce a preto cítia, že ich práca nie je docenená. 

• Nedostatok zamerania 

Práca, alebo úloha, ktorú dobrovoľníci vykonávajú ich nenapĺňa, je nudná a bez 

výzvy. Dostávajú bežné úlohy namiesto práce, ktorá má významný vplyv a dôležitosť 

                                                 

19 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
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na ciele a úlohy organizácie. Pociťujú malý, alebo žiadny zmysel za výkon, nakoľko 

nie sú schopní vyhodnotiť svoju činnosť. 

• Nedostatok informácii / komunikácie 

Dobrovoľníci nie sú informovaní o zmenách a nových trendoch, a preto strácajú 

spojenie s realitou. 

• Nedostatok zásad a vhodných procedúr 

Dobrovoľníkova organizácia nemá riadny systém na riadenie potrieb a túžieb 

dobrovoľníkov. Napríklad nedostatok zásad, alebo jasných prehľadných postupov 

ako sa pripravujú predpisy, ako rozpoznať skutočný prínos jednotlivých ľudí, môže 

každého demoralizovať. Je to obzvlášť pravdivé pre dobrovoľníkov, ak je systém 

viditeľne nespravodlivý. 

• “Strážnici” 

“Strážnici” v organizácii, ktorí sa snažia využiť dobrovoľníkov závislých na nich pre 

sebecké dôvody. Dávajú na verejnosť informácie, ktoré vytvárajú neviditeľné bariéry, 

ktoré veľmi sťažujú dobrovoľníkom efektívne vykonávať svoju prácu. 

• Zmena v prioritách 

Bez zavinenia organizácie, niektorí dobrovoľníci môžu odísť kvôli požiadavkám ich 

rodiny a kariéry. Vzhľadom na meniace sa okolnosti, končia s dobrovoľníckou 

prácou, aby mohli plniť nové požiadavky. 

• Slabá osobnosť / málo vhodná práca 

Dobrovoľníkom je pridelená úloha, ktorá je v rozpore s ich charakterovými 

vlastnosťami alebo ich hodnotami. 

• Nezhoda v očakávaniach 

Dobrovoľníci prichádzajú do organizácie s plánmi a myšlienkami, ktoré by chceli 

uskutočniť a dosiahnuť. Majú pocit, že toto je to správne miesto, kde sa môžu ich 

plány splniť. Avšak v priebehu času zistia, že realita je iná a ich očakávania budú 

nenaplnené a veci nejdú ako boli plánované. Ak necítia, že by ešte mohli urobiť 

významnú zmenu, môžu odísť. 
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• Politika v organizácii 

Dobrovoľníci často odchádzajú kvôli “politickým” intrigám. Ponúkajú svoj čas                

na urobenie zmeny a vidia politické hry ako blokujú ich prínos a sú v rozpore s ich 

hodnotami a etikou organizácie. 

Je zaujímavé pozorovať, že tieto faktory nie sú len najčastejšími dôvodmi ukončenia 

dobrovoľníckej činnosti, ale aj odchodu ľudí zo zamestnania. Ľudské správanie je podobné 

a nezáleží od toho o akú organizáciu sa jedná. Potvrdzuje to Leigh Branham20 vo svojej 

publikácií, v ktorej sformuloval sedem dôvodov prečo zamestnanci odchádzajú: 

• Nezhoda v očakávaniach 

• Nezhoda medzi prácou a talentom zamestnanca 

• Málo vedenia a spätnej väzby 

• Pomalý rast a možnosti postupu v organizácii 

• Zamestnanec sa cíti znehodnotený a nepochopený 

• Zamestnanci trpia stresom spôsobeným nadčasmi a narušením rovnováhy medzi 

prácou a životom (rodina, voľný čas) 

• Strata dôvery voči hlavnému vedeniu 

„Príliš veľa spoločností sa stále spolieha na hmatateľné a ľahko uskutočniteľné riešenia ako 

plat, výhody a vedľajšie príjmy napriek tomu, že vieme, že najúčinnejšie riešenia                        

nad ktorými treba uvažovať sú práve vyzývavé nehmatateľné ako dobrý manažment a zdravá 

kultúra.“21 

                                                 

20 BRANHAM, Leigh: The 7 Hidden Reasons Employees Leave: How to Recognize the Subtle Signs and Act 

Before It's Too Late. 2nd Floor, Circulating Collection: Amacom Books, 2004. 240 s. ISBN: 0814408516 
21 BRANHAM, Leigh: The Seven Hidden Reasons Employees Leave: Executive update [online]            

February 2005. [cit. 7.8.2007] Dostupné z 

<http://www.asaecenter.org/PublicationsResources/EUArticle.cfm?ItemNumber=11514> 
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2.4. MENIACA SA MOTIVÁCIA VZHĽADOM NA DĹŽKU 

DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 

Výskum Martina J. Crowlinga22 ukázal prepojenie motivačných dôvodov dobrovoľníkov 

vzhľadom na ich časovú pôsobnosť v pozícii dobrovoľníka. 

Dobrovoľníci majú štyri dôvody vykonávať dobrovoľnícku činnosť: 

1. Z dôvodu cieľov a ideálov organizácie 

2. Reálne a/alebo vnímané individuálne výhody 

3. Momentálna úloha, alebo práca 

4. Ľudia (priatelia, lídri, atď) 

Fázy dobrovoľníctva: 

1. Počiatočná fáza (0 mesiacov) 

2. Medové týždne (1 až 3 mesiace) 

3. Usadenie sa v organizácii (6 až 24 mesiacov) 

4. Dlhodobá činnosť (rok a dlhšie) 

5. Postupný odchod z organizácie (posledné 3 až 6 mesiacov) 

Za týchto okolností je potrebné, aby manažéri dobrovoľníkov v organizácii vedeli,                        

že v každej fáze je jeden motivačný faktor, ktorý je najdôležitejší. Ostatné sú tiež prítomné, 

avšak sú menej dôležité.23 

Výskum na vzorke 1100 respondentov ukázal, že v počiatočnej fáze sú pre dobrovoľníka 

najdôležitejšie ciele organizácie. Výhody, ktoré dobrovoľníctvom získa sú na druhom mieste 

a práca až na treťom. Avšak po čase, keď sa dobrovoľník v organizácii usadí, čo bolo 

definované po pol roku pôsobenia, momentálna činnosť dobrovoľníka sa stáva 

najdôležitejšou a pred význam cieľov organizácie sa javia dôležitejšie aj osobné výhody a aj 

ľudia v organizácii. Táto skutočnosť sa dá vysvetliť veľmi jednoducho. Pri príchode                     

do organizácie dobrovoľníka oslovila najmä myšlienka, avšak po čase jeho záujem 

o zaangažovanie stúpa a činnosť, ktorej sa venuje, je čoraz dôležitejšia. Práca sa javí ako 

                                                 

22 COWLING, Martin J.: Volunteer Motivation: Key to Transformation. [online] 2005. [cit. 12.1.2007] 

Dostupné z <http://www.pfts.com.au/training/SessionResourcesMotivation.htm> 
23 ibid 
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najdôležitejšia taktiež počas dlhodobej činnosti, avšak robiť niečo zmysluplné s dobrým 

cieľom má za následok, že nasledujú ciele a smerovanie organizácie. Príslušná štúdia 

doposiaľ nerobila výskum na poslednú fázu dobrovoľníka v organizácii, avšak autor štúdie 

navrhol možnosť, ako by motivácia dobrovoľníkov mohla vyzerať. Za najhlavnejší faktor pri 

rozmýšľaní o ukončení dobrovoľníckej činnosti sa považujú osobné výhody,                           

ktoré dobrovoľník získava. Dobrý kolektív a priatelia, s ktorými by dobrovoľník po odchode 

stratil kontakt, sú uvedené ako druhý najdôležitejší faktor. Pri tejto domnienke ciele 

organizácie a práca nehrajú až takú dôležitú úlohu aj z dôvodu dlhodobého osobného vzťahu 

dobrovoľníka k organizácii a jej členom.  

TABUĽKA 4: MOTIVÁCIA DOBROVOĽNÍKOV POČAS DLHODOBEJ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 

Čas Ciele organizácie Výhody Práca Ľudia 

Počiatočná fáza  1 2 3 4 

Medové týždne  2 1 3 4 

Usadenie sa v organizácii  4 2 1 3 

Dlhodobá činnosť  2 3 1 4 

Postupný odchod z organizácie 3? 1? 4? 2? 

Zdroj: COWLING, Martin J.: Volunteer Motivation: Key to Transformation. [online] 2005. [cit. 12.1.2007] 

Dostupné z <http://www.pfts.com.au/training/SessionResourcesMotivation.htm> 

Vzhľadom na výsledky vyššie uvedeného výskumu, autor štúdie sformuloval päť potrieb, 

ktoré by organizácie mali vykonávať 

• Pýtať sa dobrovoľníkov, prečo chcú byť zaangažovaní 

• Nájsť potreby a záujmy, ktoré sa zhodujú s cieľmi organizácie 

• Pýtať sa dobrovoľníkov, čo ich motivuje (a demotivuje) v každej fáze 

• Sústrediť sa na to, čo môže byť zlepšené 

• Povzbudzovať a oceňovať dobrovoľníkov 

2.5. VÝZNAM A VYUŽITIE OBSAHOVÝCH MOTIVAČNÝCH 

TEÓRIÍ 

Motivačné teórie obsiahnuté v manažmente ľudských zdrojov vznikli na základe potrieb 

organizácie identifikovať a pochopiť motiváciu zamestnancov tak, aby následnou 

implementáciou boli zamestnanci pre svoju prácu čo najviac motivovaní. V teórií 

manažmentu poznáme dve skupiny motivačných teórií, teórie obsahové a teórie procesné. 
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Obsahové teórie sú nemenné, s dôrazom na čo motivuje a zaoberajú sa individuálnymi 

potrebami a cieľmi. Naproti tomu procesné teórie sú dynamické, s dôrazom na proces 

motivácie a zaoberajú sa ako motivácia nastane.24 

Z obsahových teórií medzi aplikovateľné teórie podľa autora práce patrí Maslowova teória 

hierarchie potrieb, Herzbergerová motivačno-hygienická teória, Alderferova teória ERG                

a McClellandova teória dosiahnutia. Kým Maslowová teória hierarchie potrieb v kombinácií 

s McClellandovou teóriou dosiahnutia je rozpracovaná podrobnejšie, pri Alderferovej teória 

ERG autor predpokladá rovnaké motivačné faktory ako pri Maslowovej teórií hierarchie 

potrieb, z ktorej teória vychádza.  

Douglas McGregorovú teóriu X Y autor práce taktiež považuje za neaplikovateľnú na svet 

dobrovoľníctva, nakoľko dobrovoľníci pracujú na základe vlastnej vôle a s radosťou. Teóriu, 

ktorá je založená na dvoch pohľadoch na ľudskú bytosť, ako na niekoho, kto pracuje nerád 

a je prirodzene lenivý (teória X) a na niekoho, kto je síce schopný vykonávať prácu 

samostatne a práca je prirodzenou súčasťou života, tento ľudský faktor neobsahuje.  

2.5.1. Maslowová teória hierarchie potrieb a McClellandova teória 

dosiahnutia 

Povaha človeka a jej hnacia sila môže byť veľmi zaujímavá. Ak sa pozrieme na dôvody, 

prečo ľudia robia dobrovoľnícku činnosť, je možné si tieto sily roztriediť podľa potrieb, 

ktoré popísal Maslow v hierarchii potrieb25: 

1. fyziologické potreby (jedlo, teplo, odev, vzduch, spánok) 

2. potreba bezpečnosti a sociálnej istoty (istota, stabilita, ochrana zdravia) 

3. potreba spolupatričnosti a spoločenského styku (priateľstvo, láska) 

4. potreba sebaúcty, autonómnosti, nezávislosti (uznanie, pocit vlastnej hodnoty)  

5. potreba sebarealizácie (osobný rast, realizácia túžob) 

 

                                                 

24 KJELLIN, Harald - Motivation. [online] [cit. 8.8.2007] Dostupné z 

<http://people.dsv.su.se/~hk/z/raja/8competitiveMotivation/motivation.htm> 
25 SCHULTINIK, Joanne - SCHOTT, Gilda - RILEY, Mary J.: Determining Volunteer Motivations - A Key to 

Success. [online] 19.01.2002. [cit. 12.1.2007] Dostupné z 

<http://web1.msue.msu.edu/aoe/volunteerism/Volmotivations.htm> In: MASLOW, A.H.: Motivation and 

Personality. New York : Harper & Row, Inc., 1970 
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Maslowova teória tvrdí, že základným motivačným činiteľom sú neuspokojené potreby 

jednotlivca. Pôsobia motivačne až do momentu, kým nie sú uspokojené. Sú usporiadané 

hierarchicky a žiadny zo stupňov nie je možné preskočiť. Maslow zároveň tvrdí, že vždy iba 

jeden stupeň potrieb pôsobí ako motivátor a vylučuje možnosť, aby viaceré stupne pôsobili 

zároveň.26 

Tieto závery o potrebách vidieť taktiež v súvislosti s predpokladom (Tjosvold                            

and Tjosvold),27 že každý je riadený piatimi silnými silami vnútri nás, ktoré sú:   

1. biologické 

2. potreba milovať, byť milovaným 

3. potreba mať moc 

4. potreba autonómnosti, nezávislosti 

5. potreba kreativity, zábavy 

Toto ide s predpokladom, že situácia, že všetko na čo myslíme, cítime alebo robíme                      

je tvorené vnútri nás a silno súvisí s piatimi stanovenými potrebami, hlavne s potrebami 

fyziologickými. Keď si zapamätáme Maslowovu hierarchiu potrieb a Tjosvoldov predpoklad, 

je možné sa pozrieť aj na iný spôsob členenia dobrovoľníkov použitím troch kľúčových slov: 

dosiahnutie, spolupatričnosť (McClelland, 1962) a moc (McClelland, 1987). S použitím 

týchto troch charakteristík v kombinácií s Maslowovim a Tjosvoldovim zdôvodnením                  

je možné jednoducho zistiť dôvody a príčiny pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. 

Dosiahnutie je hlavne vtedy, keď je dobrovoľník na pozícií, ktorá mu umožňuje uspokojiť 

jeho potrebu mať vyzývavú úlohu. Smerovanie dobrovoľníka závisí na zvolení a stretnutí 

osobných cieľov. Tieto motivátory sú schopné pracovať dobre samotne. Je to odpoveďou                  

na fyziologické potreby úspechu, alebo dosiahnutia niečoho, čo je užitočné pre daného 

dobrovoľníka. Tvorí to dobrovoľníkov pocit sebaúcty a pocitu vlastnej hodnoty. Normálne    

sú hodnotené v pozitívnom svetle, aj keď v situáciách, keď tieto motivátory umožňujú 
                                                 

26 RUDY., J. – PIŠKANIN, A. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava : Merkury, 2003. 
27 SCHULTINIK, Joanne - SCHOTT, Gilda - RILEY, Mary J.: Determining Volunteer Motivations - A Key to 

Success. [online] 19.01.2002. [cit. 12.1.2007] Dostupné z 

<http://web1.msue.msu.edu/aoe/volunteerism/Volmotivations.htm> In: TJOSVOLD, Dean – TJOSVOLD, 

Maryln: Psychology for Leaders. New York : John Wiley and Sons, Inc. 
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jednotlivcom obetovanie ich cieľov, môžeme sa na tento spôsob dosiahnutia motivácie 

pozerať v negatívnom zmysle. 

U iných ľudí motivačné faktory patria pod spolupatričnosť. Sú to tí dobrovoľníci, ktorí 

uvádzajú hlavný dôvod dobrovoľníctva spolupatričnosť, patriť niekam, či už ku miestu, 

alebo skupine. Táto skupina spôsobuje u dobrovoľníkov vysokú mieru presvedčenia v ciele 

a ideály organizácie. Títo dobrovoľníci zvyknú cítiť silné uspokojenie zo stretávania ľudí 

a sú dobrí v podporných úlohách. Odráža to Tjosvoldovu silu milovať, byť milovaný. Kým 

organizácie si myslia, že pozitívne ciele a ich význam vidieť pozitívne, prípady, v ktorých by 

osoba obetovala ciele alebo ideály organizácie iba na udržanie ľudí šťastných a stať sa príliš 

angažovaným v hľadaní súhlasu väčšinou odzrkadľuje negatívne vlastnosti. 

Nakoniec môžeme nájsť ľudí, ktorých hlavným motivátorom je potreba mať moc. Tieto 

individuálne potreby odrážajú Tjosvoldovu potrebu sebaúcty a pocitu vlastnej hodnoty. Títo 

dobrovoľníci na otázku, čo ich motivuje, odpovedajú: „mať význam“. Treba však 

poznamenať, že pri týchto dobrovoľníkoch samotná potreba moci nie je dobrá ani zlá. 

Niektorí ľudia jednoducho majú potrebu ovplyvňovať druhých. Keď sa táto potreba mať moc 

využíva cielene pre prinášanie zmeny, ktorá je prospešná, môžeme sa pozerať na ňu 

v pozitívnom svetle.  

Čokoľvek je dôvodom dobrovoľníctva, schopnosť rozumieť dobrovoľníkove osobné potreby 

zlepší manažérovu možnosť zvýšiť dobrovoľníkovu oddanosť k organizácii a zaistí úspech 

pre dobrovoľníka, ako aj organizáciu. 

2.5.2. McClellandova teória dosiahnutia v praxi 

McCurley & Vineyard28 poukazujú na využitie tejto teórie pri možnosti zmapovania 

dobrovoľníkových schopností, napríklad pomocou štruktúrovaného rozhovoru, alebo 

dotazníka, pomocou ktorého manažér dobrovoľníkov a dobrovoľník na základe otázok 

o troch vyššie spomínaných faktoroch (dosiahnutie, spolupatričnosť a moc) zistia, kde je 

najlepšie miesto pre dobrovoľníka v organizácii.  

                                                 

28 SCHULTINIK, Joanne - SCHOTT, Gilda - RILEY, Mary J.: Determining Volunteer Motivations - A Key to 

Success. [online] 19.01.2002. [cit. 12.1.2007] Dostupné z 

<http://web1.msue.msu.edu/aoe/volunteerism/Volmotivations.htm> In: McCURLEY, S – VINEYARD, S: 101 

Ideas For Volunteer Programs. Downers Grove, Illinois : Heritage Arts Publishing, 1986 
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Napríklad pre dobrovoľníkov, ktorých hlavným motivátorom je dosiahnutie, medzi možnosti 

ich zaangažovania spadá fundraising, pozície lídrov a v predsedníctve strany, kampane na 

získavanie nových členov, na výskumy a analýzy. 

Pre dobrovoľníkov, ktorých hlavným motivačným faktorom je moc, manažéri musia nájsť 

také úlohy, kde majú možnosť ovplyvniť činnosti alebo chod organizácie (v prípade 

organizácie čisto na dobrovoľníckej báze). Medzi ďalšie príklady sa dá uviesť: prezentácie 

na verejnosti, fundraising, plánovanie programov a stratégie organizácie, ako aj viesť 

podujatia, ktoré prinášajú verejné uznanie.  

Dobrovoľníci s vysokým stupňom spolupatričnosti by mali vykonávať činnosti spojené                  

so spoločenským pôsobením ako usporadúvanie akcií, banketov, koordináciu dobrovoľníkov, 

vzťahy s verejnosťou a podporné úlohy v skupinách. Nakoľko títo dobrovoľníci potrebujú 

mať dôverný vzťah s ľuďmi, je potreba nájsť také akcie, kde poznajú ľudí. 

2.5.3. Herzbergerova motivačno-hygienická teória 

Podľa Herzbergerovej motivačno-hygienickej teórie, motivácia zamestnancov,                       

alebo dobrovoľníkov je rozdelená do dvoch faktorov, faktorov hygieny a motivátorov.29  

„Faktory hygieny súvisia s pracovným prostredím. Zahŕňajú pracovné podmienky, 

administratívu a vedenie. Dobrovoľníci očakávajú bezpečné a pohodlné pracovné podmienky 

a dobré vedenie. Ich neprítomnosť spôsobí nespokojnosť dobrovoľníka, avšak ich 

prítomnosť nemotivuje, nakoľko sú očakávané.“30 

„Motivátory sa zaoberajú samotnou prácou. Obsahujú výzvu, zodpovednosť                               

a rozpoznávanie. Tieto faktory zvyšujú motiváciu pracovníka vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť.“31 

                                                 

29 HERZBERG, F.: Work and the Nature of Man. New York, New York : World Publishing, 1966. 250 s.  
30 BALL, John: Urban forestry and volunteer management. [online] July 1986. [cit. 8.8.2007] Dostupné z 

<http://joa.isa-arbor.com/request.asp?JournalID=1&ArticleID=2097&Type=2> 
31 ibid 
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2.6. VÝZNAM A VYUŽITIE PROCESNÝCH MOTIVAČNÝCH 

TEÓRIÍ 

Kým obsahové motivačné teórie hľadali odpoveď na otázku, „Čo motivuje“, procesné 

motivačné teórie zisťujú „Ako motivovať a udržať želané správanie“.32 Vzhľadom                     

na finančné motivátory, ktoré sa v niektorých teóriách nachádzajú, v prípade dobrovoľníkov 

je analyzovaná Lockova teória cieľov a Atributívna teória. 

2.6.1. Lockova teória cieľov 

Lockova teória cieľov33 vychádzajúca z predpokladu, že ciele a zámery jednotlivcov 

ovplyvňujú ich správanie je aplikovateľná aj na dobrovoľnícky sektor. Tak ako                                

u zamestnancov, tak aj u dobrovoľníkov správne a náročne zvolená úloha motivuje viac, ako 

úloha s cieľom nejasným, príliš ťažkým, alebo málo náročným. Stanovené ciele by mali byť 

dostatočne náročné, aby dobrovoľníka motivovali, v najlepšom prípade sú zvolené aj                   

za účasti dobrovoľníka. Zapojenie dobrovoľníka na stanovení cieľov vyvolá zvýšenie snahy 

pre dosiahnutie cieľa a znižuje pravdepodobnosť odporu. Teória je súčasťou efektívnej práce 

manažéra a jej využitie sa taktiež uvádza v podkapitole 3.6 „Zadávanie úloh a potreba 

flexibility“.  

2.6.2. Atributívna teória 

Atributívnu teóriu34, ktorá tvrdí, že správanie jednotlivcov je určené kombináciou 

subjektívne vnímaných vnútorných (schopnosti, vynaložené úsilie a únava) a vonkajších síl 

(pravidlá organizácie, spôsoby a štýl vedenia, alebo počasie), je taktiež možné uplatniť               

pre motiváciu dobrovoľníkov. Schopnosť rozpoznať očakávania a motiváciu dobrovoľníka 

v kombinácií s účinnou spätnou väzbou, efektívnou komunikáciou a správnym štýlom 

riadenia sú jednými z najdôležitejších faktorov činnosti dobrovoľníka a sú podrobnejšie 

uvedené v tretej kapitole. 

 

                                                 

32 SEDLÁK M.: Manažment, ELITA 
33 RUDY., J. – PIŠKANIN, A. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava : Merkury, 2003 
34 ibid 
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3. VEDENIE DOBROVOĽNÍKOV 

Najdôležitejšou úlohou manažéra dobrovoľníkov je koordinovať očakávania, schopnosti 

a motiváciu dobrovoľníka s potrebami organizácie. S každým dobrovoľníkom je potrebné 

postupovať individuálne.  

Dobrovoľnícka činnosť je proces, na ktorom sa podieľajú všetky zúčastnené strany a nie je 

iba otázkou schopnosti koordinátora, ale celej organizácie, ako dobrovoľníctvo v organizácii 

prijme. Závisí iba od vývoju a možností organizácie, ako budú dobrovoľníci zapájaní a aké 

úlohy im budú zadávané.35 

Dobrovoľnícke organizácie si potrebujú zapamätať, že predávajú produkt, skúsenosť, 

uvedomenie si významu a že ľudia budú nakupovať, kým nájdu produkt, ktorý im najviac 

vyhovuje. V kombinácií s rastúcou potrebou po sebarealizácii a napĺňaní vzniká prostredie 

pre skupinu kvalifikovaných a náročných dobrovoľníkov (Peter Hammond).36 

Cieľom tejto kapitoly je poukázať na dôležitosť celého procesu vedenia dobrovoľníkov, 

v priebehu ktorého je potrebné, aby manažér dobrovoľníkov vytvoril dobré podmienky              

pre zázemie dobrovoľníka v organizácii, nájdenie možností osobného rastu pre každého 

zvlášť, dôležitosť ponúkať náročné a motivujúce úlohy, pracovať s dobrovoľníkmi efektívne, 

flexibilne, aby ich čas nebol premárnený pre neschopnosť organizácie a aby ich očakávania      

a potreby dobrovoľníkov ako aj potreby organizácie boli splnené. 

3.1. ÚLOHA DOBROVOĽNÍKA V ORGANIZÁCII 

Prvým predpokladom, aby vedenie organizácie fungovalo vo vzťahu s dobrovoľníkmi 

efektívne, je nutné vedieť, ktoré úlohy môžu dobrovoľníci vykonávať. Jedno z pravidiel         

                                                 

35 HESTIA – NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové 

organizace. [online] Jún 2003. [cit. 7.2.2007] Dostupné z <http://www.hest.cz/ruzne/MetodikaDobrvNNO.zip> 
36 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z  

<http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
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o dobrovoľníctve hovorí, že dobrovoľník by nemal nahradzovať prácu profesionálov,              

alebo prácu, ktorá sa nikomu robiť nechce, ale mal by prácu profesionálov dopĺňať.37 

Podľa Hany Urbánkovej z Dobrovoľníckeho centra Motýlek v Brne, dobrovoľník je taktiež 

prvým ukazovateľom toho, že zariadenie nefunguje tak, ako má.38 

3.2. POSTAVENIE DOBROVOĽNÍKA V ORGANIZÁCII 

V prípade organizácie, kde pracujú iba zamestnanci, ktorí sa s dobrovoľníkom ešte nestretli, 

je potrebné si uvedomiť, že prijatie dobrovoľníka predstavuje systémovú zmenu do chodu 

organizácie. Organizácia sa otvára okolitému svetu, čo nemusí byť žiadúce a prijateľné             

pre všetkých, ktorí sa v organizácii pohybujú. Zamestnanci môžu mať obavy, že im 

dobrovoľníci „zoberú prácu“, prípadne im prinesú nové starosti alebo budú nespoľahliví. 

Nedostatok informácií o dobrovoľníctve a jeho prínose pre klientov ako aj pre samotnú 

organizáciu                  je často príčinou nedôvery a neochoty pracovať s dobrovoľníkmi.  

Dosiahnuť, aby zamestnanci vedeli o dobrovoľníckom programe v organizácii je možné 

pomocou príkladov úspešného využívania dobrovoľníckeho potenciálu v iných 

organizáciách, vzdelávaním a supervíziou zo strany koordinátorov dobrovoľníkov, zvýšením 

prestíže dobrovoľníctva na verejnosti a pod. Prvé kroky, ktoré je potrebné urobiť,                 

je zoznámiť zamestnancov s princípmi dobrovoľníctva a vyzvať ich k tomu, aby navrhli tie 

oblasti činnosti, kde by im mohli byť dobrovoľníci nápomocní. Keď sa do fázy mapovania 

súčasného stavu podarí zapojiť viac spolupracovníkov, je realizácia zmien ľahšia.39 

3.3. ŠTRUKTÚRA A PRAVIDLÁ ORGANIZÁCIE 

Na úlohu a postavenie dobrovoľníka nadväzuje štruktúra organizácie, ktorá taktiež závisí                

od toho, či sa jedná o organizáciu so zamestnancami, alebo iba s dobrovoľníkmi. Pre obe 

však platí pravidlo potreby jasnej štruktúry, kto je za akú činnosť zodpovedný a na koho sa 

môže dobrovoľník v prípade potreby pomoci obrátiť. V prípade organizácie, v ktorej sú aj 

                                                 

37 HESTIA – NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové 

organizace. [online] Jún 2003. [cit. 7.2.2007] Dostupné z <http://www.hest.cz/ruzne/MetodikaDobrvNNO.zip> 
38 ibid 
39 GYMERSKÁ, Martina: Manažment dobrovoľníkov – cyklus práce. [online] [cit. 5.2.2007] Dostupné z  

<http://prax.assp.sk/files/mdcp.pdf> 
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platení zamestnanci je potrebné, aby existoval manažér dobrovoľníkov, ktorý by ich 

v organizácii predstavil, sprevádzal a pomáhal s ich činnosťou. Čím lepšie budú 

dobrovoľníci rozumieť systému, chodu a postupom v organizácii, tým väčší bude ich prínos 

pre organizáciu. 40  

Pri správnom investovaní a štruktúre dobrovoľníctva v organizácii, dobrovoľníci majú 

potenciál stať sa oveľa výkonnejšou a efektívnejšou silou ako zamestnanci kedy mohli byť. 

Podľa Carolyn Myers princípy, ktoré vyplývajú z dobrého pracovného práva v organizácii 

a ktoré zaisťujú, že organizácia má dobré a jasné pravidlá a procedúry, sa budú čoraz viac 

uplatňovať aj u dobrovoľníkov. Nejde o to vytvoriť byrokraciu, ale vytvoriť spravodlivé 

podmienky pre všetkých.41 

Ako príklad dobrej štruktúry organizácie môže slúžiť Skauting v USA, v ktorom                           

je zapojených 80.000 dobrovoľníkov a iba 160 zamestnancov. V prípade, že sa niekto 

dostane do kontaktu so skautingom, je to s najväčšou pravdepodobnosťou cez dobrovoľníka. 

Preto je nevyhnutné investovať do zodpovedajúcej štruktúry organizácie pre zaistenie,                     

že dobrovoľníci budú vykonávať svoju činnosť efektívne. 42 

Pravidlá organizácie sú taktiež súčasťou Atributívnej teórie motivácie ľudí (časť 2.6.2.), 

ktorej autor ich zaradil medzi vonkajšie sily, ktoré je možné uplatniť pre motiváciu 

dobrovoľníkov. Ďalšie prepojenie je možné vidieť na Herzbergovu motivačno-hygienickú 

teóriu (časť 2.5.3.), ktorej autor poukazuje, že dobrovoľníci očakávajú bezpečné a pohodlné 

pracovné podmienky a ich neprítomnosť spôsobí nespokojnosť dobrovoľníka. V tomto 

prípade sú štruktúra a pravidlá organizácie, ako aj postavenie dobrovoľníka prvými bodmi, 

ktorými by sa organizácia prijímajúca dobrovoľníkov mali zaoberať.  

3.4. ZAANGAŽOVANIE DOBROVOĽNÍKOV 

Veľmi dôležitým pre neziskové organizácie alebo organizácie, ktoré fungujú na báze 

dobrovoľníctva je zistenie, že mladí ľudia nechcú byť v organizácii iba v úzadí a robiť „iba“ 
                                                 

40 GYMERSKÁ, Martina: Manažment dobrovoľníkov – cyklus práce. [online] [cit. 5.2.2007] Dostupné z  

<http://prax.assp.sk/files/mdcp.pdf> 
41 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z  

<http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
42 ibid 
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dobrovoľnícku činnosť, ale chcú sa zúčastňovať a mať vplyv na chod organizácie. V prípade 

neuspokojenia tejto potreby sa môžu cítiť frustrovane a odchod z organizácie je jednou 

z možností.43 

V otázke zaangažovania dobrovoľníkov v organizácii je jasné vidieť prepojenie                            

na McClellandovu teóriu dosiahnutia (časť 2.5.2.), ktorá sa napríklad pomocou 

štruktúrovaného rozhovoru alebo dotazníka dá využiť na zmapovanie dobrovoľníkových 

schopností a zistiť, kde je najlepšie miesto pre dobrovoľníka v organizácii.  

3.5. EFEKTIVITA  

Ľudia sa stávajú finančne nezávislejšími, avšak majú menej času, preto efektivita a flexibilita 

organizácie sa stáva pre dobrovoľníka čoraz dôležitejšou. Organizácie sa nemôžu                   

do budúcnosti spoliehať na pravidelných dlhodobých dobrovoľníkov. Toto tvrdenie 

podporuje výskum v Kanade, ktorý ukázal, že z ľudí, ktorí nevykonávajú dobrovoľnícku 

činnosť, 69% respondentov uviedlo nedostatok času ako hlavný dôvod a 46% by nebolo 

schopných zaviazať sa na celý rok.44  

Aj v tomto prípade je možné vidieť prepojenie na McClellandovu teóriu dosiahnutia (časť 

2.5.2.), a to tak, že len zistením najlepšieho miesta pre dobrovoľníka je možné zabezpečiť            

aj najväčšiu efektivitu dobrovoľníkovej práce.   

3.6. ZADÁVANIE ÚLOH A POTREBA FLEXIBILITY 

„Hlavnou úlohou pri vytvorení miesta pre dobrovoľníka je zaistiť existenciu jasného úvodu, 

stredu a koncu dobrovoľníckej činnosti tak, že dobrovoľníci necítia, že sa zaväzujú na celý 

život, ale aby mali možnosť vidieť prínos, ktorý im organizácia dala. Aj pre dlhodobých 

dobrovoľníkov je dôležité zabezpečiť, aby mali krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré ich 

udržia motivovaných. Lídri dobrovoľníkov môžu dokonca podporiť, aby si tieto ciele sami 

                                                 

43 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
44 ibid 
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zvolili. Dobrovoľníci si často zvolia oveľa náročnejšie ciele ako by ich lídri zvolili a samotné 

zvolenie vlastných cieľov spôsobí, že dobrovoľník ich aj skôr dosiahne.“ (Rob Jackson) 45 

Na tento výrok nadväzuje aj Steve McCurley, ktorý uvažuje, že ponúkanie krátkodobých 

úloh môže potenciálne viesť ku väčšej a rozmanitejšej skupine dlhodobých dobrovoľníkov. 

Jeho tvrdenie sa opiera o fakt, že v prípade krátkodobých úloh viac ľudí vyskúša 

dobrovoľníctvo a ich malé záväzky budú viesť k väčším. Táto skutočnosť naznačuje,                  

že váhanie organizácie s poskytovaním tréningu pre krátkodobých dobrovoľníkov nie je             

na mieste.46 

Napríklad ak niekto práve súhlasil s riadením jedného skautského stretnutia, začne sa vidieť 

ako „dobrovoľník“, „pomocník detí“ a „podporca skautingu“. V prípade, že bude druhýkrát 

požiadaný o pomoc, ktorá sa s niektorou z činností zaoberá, pravdepodobnosť, že bude 

súhlasiť je oveľa väčšia, ako keby na stretnutí nebol.47 

Možnosť väčšieho výberu a viac informácií v každodennom živote je to, čo riadi potrebu pre 

viac flexibilných dobrovoľníckych príležitostí, tak ako nedostatok času. Nedá sa povedať,            

že by sa ľudia cítili pod časovým tlakom, ale že sa snažia vtesnať do jedného dňa tak veľa 

aktivít, ako sa len dá. Dobrovoľníci v dnešnej dobe očakávajú oveľa viac od organizácii ako 

dostať zmysluplnú úlohu, mať možnosť rozhodovať o smerovaní organizácie, dostávať 

zodpovedajúce školenia, podporu a uznanie. Dobrovoľníci v dnešnej dobe chcú presne 

vedieť do čoho idú a porovnať to so svojimi schopnosťami, ktoré ponúkajú. A sú pripravení 

vyskúšať nielen jednu organizáciu.48 

Potrebu flexibility potvrdzuje aj tvrdenie Liz Smith, v ktorom sa hovorí o potrebe sprístupniť 

dobrovoľníctvo pre ľudí jednoduchšie, aby ľudia mohli prísť a odísť podľa ich životného 

                                                 

45 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z <http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-

The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> In: LOCKE, E. A. – LATHAM, G. P.: A theory of goal 

setting and task performance. New Jersey : Prentice Hall, 1990 
46 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 

7.2.2007] Dostupné z <http://www.scout.org/en/content/download/5140/50825/file/Volunteers_Kit_EN.pdf> 
47 ibid 
48 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z <http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-

The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
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štýlu a podmienok, ktoré majú, ako aj byť pripravený na dobrovoľníkov počas sviatkov 

a prázdnin.49 

Zadávanie úloh a potreba flexibility nadväzuje na Lockovu teóriu cieľov (časť 2.6.1.), ktorej 

autor vychádza z predpokladu, že ciele a zámery jednotlivcov ovplyvňujú ich správanie. 

Správne a náročne zvolená úloha motivuje viac, ako úloha s cieľom nejasným, príliš ťažkým, 

alebo málo náročným. Zapojenie dobrovoľníka na stanovení cieľov vyvolá zvýšenie snahy 

pre dosiahnutie cieľa a znižuje pravdepodobnosť odporu.  

3.7. SPÄTNÁ VÄZBA A UZNANIE 

Dobre fungujúca spätná väzba prispieva nielen k zlepšeniu kvality práce všetkých 

v organizácii, ale aj k pozitívnej atmosfére. Každý človek, ako aj dobrovoľník, potrebuje 

aspoň občas uznanie a ocenenie niekoho ďalšieho.  

Spôsobov, akým uznanie a ocenenie prejavíme je viacero. Či už formálne, neformálne alebo 

verejne. Netreba však zabúdať na fakt, že čo sa deje počas každodennej činnosti 

dobrovoľníka má oveľa väčší vplyv ako poďakovanie na každoročnom výročnom stretnutí. 

Bezprostredné „Ďakujem“ je oveľa dôležitejšie ako vyhlásenie na verejnosti o pol roka 

neskôr. Dobrovoľníci musia vedieť, že ocenenie je férové a zaslúžené. 

Výskum na vzorke 3000 dobrovoľníkov zapojených do Skautingu na otázku „Je niečo, 

v čom by sme Vás mohli podporiť lepšie?“ ukázal, že najčastejšia odpoveď bola: 

„Rozprávajte sa s nami viac; pýtajte sa, čo si myslíme o veciach.“ Už len pýtaním sa 

dobrovoľníkov, či sa im práca páči a čo by chceli zlepšiť, sa im dáva na javo, že organizácia 

sa o nich zaujíma a sú pre organizáciu dôležití. Poskytnutím priestoru na myslenie, prečo 

robia dobrovoľnícku činnosť, je možné zvýšiť ich spätosť s organizáciou. Ak dobrovoľníci 

nie sú schopní uvedomiť si, prečo prišli (napr. „naučiť sa niečo nové“, „urobiť niečo 

užitočné“), je tam nebezpečenstvo, že začnú vidieť svoju činnosť ako zbytočnú.50 

                                                 

49 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z <http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-

The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
50 BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME: Volunteers in Scouting Toolkit. [online] November 2006. [cit. 
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Dôležitosť spätnej väzby je taktiež možno nájsť medzi dvoma motivačnými teóriami. Prvou 

je McClellandova teória dosiahnutia (časť 2.5.2.), ktorej autor ju priradil najmä ku ľudom 

s vysokou potrebou dosahovať výborné výsledky. Druhou teóriou je Atributívna teória (časť 

2.6.2.), ktorá hovorí o spätnej väzbe ako jednom z najdôležitejších faktorov ako motivovať. 

3.8. INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI 

Pri odchode dobrovoľníka by sa organizácie nemali stavať k odchodu ľahostajne,                        

ale podporovať nájdenie vhodnejšieho miesta v inej organizácii. Investície do dobrovoľníka 

a skúsenosti si dobrovoľník so sebou zoberie, a tak druhá organizácia už investovať 

nepotrebuje. 

Podľa Carolyn Myers (Oxfam) je taktiež potrebné si uvedomiť „životný cyklus 

podporovateľov“ a „celoživotných dobrovoľníkov“. „Dobrovoľníkov považujeme za ľudí, 

ktorí podporujú a sú zviazaní s organizáciou počas určitej doby. Môžu prísť ako študenti, 

avšak ak stlačíme správne gombíky, môžu podporovať našu organizáciu inou formou aj keď 

začnú zarábať. Môžu pomôcť finančne, môžu byť zahrnutí v kampani a po čase,                         

keď zostarnú a pôjdu do dôchodku, môžu sa vrátiť späť do organizácie ako dobrovoľníci. 

V tomto smere sa dá chápať pojem „životný cyklus“, v priebehu ktorého angažujeme ľudí 

v rôznych etapách ich života, rôznymi spôsobmi. Nie je to iba o skúsenosti,                             

ktorú dobrovoľník získava tu a teraz, ale taktiež investovanie do budúcnosti.“ 51 

Na Slovensku je väčšina dobrovoľníkov z radov študentov, avšak už v dnešnej dobe sa za 

výborný príklad dá považovať možnosť darovania dvoch percent z dane z príjmu, ktoré 

práve neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi môžu získať. Tento štýl zaviazania 

sa s organizáciou pomáha organizácii napĺňať ciele a taktiež ak zamestnanec nemá už na 

dobrovoľnícku činnosť čas, môže organizácii týmto spôsobom pomôcť. 

3.9. PROFESIONALIZÁCIA A RASTÚCE OČAKÁVANIA 

Jedným z nových trendov v dobrovoľníctve sa stáva profesionalizácia. Dobrovoľníci,                

ktorí budú mať vyššie vzdelanie budú očakávať, že ich schopnosti a znalosti sa budú 

                                                 

51 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z <http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-
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využívať efektívne a organizácie sa tomuto trendu budú musieť prispôsobiť. Dobrou správou 

pre organizácie je taktiež poznanie, že vyššia úroveň vzdelania je spojená s väčšou vôľou 

dávať.52 

Až budúcnosť ukáže, kam profesionalizácia a vyššie vzdelanie dobrovoľníkov povedie ich 

činnosť. Nastolený trend ukazuje, že vyššie vzdelanie a špecializácia dobrovoľníkov môže 

viesť motiváciu vykonávať činnosti, ktoré v dnešnej dobe robia zamestnanci a jediným 

rozdielom medzi dobrovoľníkmi a zamestnancami bude v tom, že dobrovoľníci nebudú 

platení.53 

3.10. VÝZNAM A VYUŽITIE TEÓRIÍ VEDENIA ĽUDÍ 

Vedenie ľudí je proces, pri ktorom osoba ovplyvňuje ostatných na dosiahnutie cieľov                     

a smeruje organizáciu ku súdržnosti a kompaktnosti. Lídri vykonávajú tento proces 

aplikovaním vodcovských hodnôt ako viera, hodnoty, morálka, povaha, vedomosti                        

a schopnosti. 54 

Peter Drucker: "Jediná definícia lídra je niekto, kto má nasledovníkov.“55 

John C Maxwell: "Vedenie ľudí znamená mať vplyv – nič viac, nič menej."56 

Warren Bennis: "Vedenie ľudí je funkcia sebapoznania, mať víziu, ktorá je dobre 

prezentovaná, budovať dôveru medzi kolegami a vykonávať efektívnu činnosť                               

na uvedomenie si vlastného vodcovského potenciálu.“ 57 

 

                                                 

52 EVANS, Elisha - SAXTON Joe: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. [online] 

November 2005. [cit. 9.2.2007] Dostupné z <http://www.nfpsynergy.net/downloads/nfpSynergy-

The_21st_Century_volunteer-November_2005.pdf> 
53 ibid 
54 What is Leadership. [online] [cit. 9.8.2007] Dostupné z 

<http://www.med.umich.edu/csp/Course%20materials/Fall%202005/Thorson_What%20is%20Leadership.ppt>  
55 DRUCKER, Peter Ferdinand: Managing for the Future: The 1990s and Beyond. Tuman Talley 

Books/Dutton, 1992. 384 s. ISBN 0525934146  
56 MAXWELL, John C.: 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will Follow You. 

Thomas Nelson. 1999. 231 s. ISBN 0785270345 
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Účelom tejto podkapitoly je poukázať na teórie vedenia ľudí ako aj ich prepojenie na vedenie 

dobrovoľníkov. 

V teórií vedenia ľudí poznáme šesť základných teoretických koncepcií:58 

• Teória znakov (1900 – 1940) 

Teória znakov bola aplikovaná v začiatkoch dvadsiateho storočia. Vychádzala 

z predpokladu, že lídri sú tie osobnosti, ktoré majú vrodené vlohy a tieto schopnosti 

nie je možné získať tréningom. 

• Behaviorálne teórie (1930 – 1970) 

Tieto teórie sú zamerané na štúdium konania lídrov a postupov, ktoré vykonávajú. 

Vychádzajú z predpokladu, že jednotlivca je možné vyškoliť, aby sa z neho stal líder. 

Medzi behaviorálne teórie patria Štúdie Ohio State, Štúdie University of Michigan, 

Štúdie University of Iowa, Likertova teória. 

• Situačné teórie (1960 – dodnes) 

Situačné teórie vychádzajú z predpokladu, že každá situácia je iná, a preto si vyžaduje 

iný štýl vedenia ľudí. Medzi situačné teórie patria Fiedlerov model, Hersey – 

Blanchardova situačná teória, Vroom – Yettonov model participácie, Teória vedenia 

ľudí podľa cieľov. 

• Kognitívne teórie 

Nový prístup k vedeniu ľudí predstavujú kognitívne teórie, podľa ktorých efektívne 

vedenie ľudí je iba to, čo nasledovníci lídra považujú a akceptujú za efektívne. 

Neexistuje žiadny štýl vedenia ľudí, ktorý by bol efektívny v každej situácii. 

Charakteristické znaky zamestnancov ako skúsenosti, vzdelanie, samostatnosť 

a podobne môžu mať vplyv na rozhodnutia, ktoré líder urobí. 

• Transakčné teórie 

Dôraz na dôležitosť vzťahu medzi lídrom a nasledovníkom, zameranie sa na spoločné 

výhody odvodené „zo zmluvy“, ktorými líder zabezpečí odmenu, alebo uznanie                    

vo vzťahu ku splneniu záväzku alebo lojalite nasledovníkov59 

 

                                                 

58 RUDY., J. – PIŠKANIN, A. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava : Merkury, 2003 
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• Transformačné teórie 

Hlavná idea je zmena a rola vedenia ľudí v predvídaní a realizovaní zmien činnosti 

organizácie60 

„Každá z týchto teórií je viac-menej individuálny pohľad lídra, aj keď získavanie skúseností  

a poznania je to, čo „rozptyľuje“ teórie vedenia ľudí. Tento prístup so základmi v sociológii  

a psychológii skôr ako vo vede manažmentu ukazuje vedenie ľudí ako proces, ktorý                       

sa rozširuje v celej organizácii skôr, ako klamný predpísaný prístup s formálne 

vymenovaným lídrom. Dôraz sa preto posúva z rozvoja lídrov na rozvoj „lídrovských“ 

organizácii              so spoločnou zodpovednosťou za vedenie.“ 61 

Spomedzi teórií vedenia ľudí autor zvolil dve behaviorálne (Štúdie University of Iowa                   

a Štúdie University of Michigan) a jednu situačnú teóriu (Hersey – Blanchardova situačná 

teória), ktoré boli aplikované v prieskume.  

3.10.1. Štúdie University of Iowa (Kurt Lewin) 

Prvou behaviorálnou teóriou, ktorá bola aplikovaná v prieskume (časť 4.4.2. tejto práce)                  

je teória Kurta Lewina.62 Autor tejto teórie určil tri štýly vedenia ľudí, ktoré sú roztriedené 

podľa právomoci, zodpovednosti, deľby úloh a komunikácie. 

• Autokratický - manažér si ponecháva všetku právomoc a aj zodpovednosť, prideľuje 

a presne definuje úlohy, tok informácií je hlavne smerom dolu 

• Demokratický - manažér sa vzdáva značnej časti právomocí, práca sa rozdeľuje podľa 

vzájomnej dohody, obojstranný tok informácií  

• Liberálny - manažér sa vzdáva právomocí, zostáva mu zodpovednosť, necháva 

rozdelenie právomocí na podriadených, prevláda horizontálna komunikácia 

 

 

                                                 

60 BOLDEN, R. - GOSLING, J. - MARTURANO, A. - DENNISON, P.: A review of leadership theory and 

competency frameworks. [online] June 2003. [cit. 9.8.2007] Dostupné z <.http://www.leadership-
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3.10.2. Štúdie University of Michigan (Manažérska mriežka) 

Manažérska mriežka vytvorená v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Blakom                       

a Mountonom63 je druhou behaviorálnou teóriou aplikovanou v prieskume (časť 4.4.3.). 

Autori identifikovali dve dimenzie vedenia ľudí: zameranie sa na ľudí a zameranie sa                   

na produkciu. Nájsť správnu rovnováhu medzi týmito prístupmi znamená nájdenie 

najefektívnejšieho štýlu vedenia ľudí. Podľa toho, kde sa v tabuľke líder nachádza, môžeme 

určiť jeho štýl vedenia. Aj keď je 81 možností (9x9 rôznych pozícií), autori rozlišujú                      

5 kľúčových pozícií: 

• (1,1) – Minimálna snaha o dosiahnutie cieľov práce (Impoverished) 

• (1,9) – Líder podporuje a pomáha podriadeným až zabudne na úlohy (Country Club) 

• (5,5) – Líder vynakladá adekvátne úsilie na prácu aj na ľudskú spokojnosť (Middle  

of the road) 

• (9,1) – Líder sa sústredí na úlohy, ale nevyvíja žiadne pochopenie pre ľudí (Task)  

• (9,9) – Líder uľahčuje prácu ľuďom vysokou morálnou koordináciou a integráciou 

(Team) 

 

TABUĽKA 5: MANAŽÉRSKA MRIEŽKA 

zameranie na ľudí 
   9   � (1,9)    � (9,9) 
   8 
   7 
   6 
   5  � (5,5) 
   4 
   3 
   2 
   1   � (1,1)    � (9,1) 
                 1  2  3  4  5  6  7  8  9   zameranie na produkciu 

 

Zdroj: MOUTON - SRYGLEY, Jane –  BLAKE, Robert Rogers: The Managerial Grid: Key Orientations for 

Achieving Production Through People. Gulf Pub. Co, 1964. 340 s. ISBN 0872014746 
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Michal Knitl: Motivácia a vedenie dobrovoľníkov       Strana 45/101 

 

3.10.3. Hersey – Blanchardova situačná teória 

Jedinou situačnou teóriou aplikovanou v prieskume je Hersey – Blanchardova situačná teória 

(časť 4.4.4.).64 Táto teória rozlišuje štyri štýly vedenia ľudí, ktoré sú kategorizované podľa 

rozsahu vedenia a podpory zo strany lídrov.  

• Participujúci líder – konzultuje a prehodnocuje návrhy podriadených 

• Podporujúci líder – dáva najavo záujem o potreby svojich podriadených 

• Vodca – dáva svojim podriadeným na vedomie ich úlohy a konkrétne nariadenia 

• Cieľovo-orientovaný líder – deleguje vyzývavé úlohy a necháva voľnosť ich 

realizácie  

Na určenie správneho štýlu vedenia ľudí v danej situácii, líder musí najprv určiť úroveň 

zrelosti podriadených v závislosti k danej úlohe, ktorú sa cez ich úsilie snaží dosiahnuť.               

Ak úroveň zrelosti podriadených stúpa, líder by mal znížiť zameranie na úlohy a zvýšiť 

záujem o potreby podriadených, kým dosiahnu primeraný stupeň zrelosti. Ak zrelosť 

podriadených stúpa, líder by mal znížiť nielen záujem o úlohy, ale aj záujem o podriadených. 

Len čo sa dosiahne stupeň zrelosti, môže byť určený vhodný štýl vedenia ľudí. 65 

                                                 

64 HERSEY, Paul - BLANCHARD, Kenneth H.: Management of Organizational Behavior: Utilizing Human 

Resources. Prentice-Hall, 1982. 343 s. ISBN 0135496004 
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4. CIELE, METÓDY A VÝSLEDKY PRIESKUMU 

DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 

Cieľom tejto kapitoly je prezentovať a analyzovať kvantitatívnymi a kvalitatívnymi 

metódami výskumu získané dáta o hodnotení motivácie a vedení dobrovoľníkov z pohľadu 

samotných dobrovoľníkov, ako aj z pohľadu pracovníkov s dobrovoľníkmi.  

Tato kapitola popisuje  spôsob zberu dát a ich analýzu, prezentáciu respondentov, hodnotenie 

motivácie a vedenia dobrovoľníkov dobrovoľníkmi a v poslednej piatej časti sú vyjadrené 

otvorené myšlienky a nápady respondentov. 

4.1. CIELE, RESPONDENTI, METÓDY ZÍSKAVANIA 

A VYHODNOCOVANIA DÁT 

Prieskum názorov dobrovoľníkov a pracovníkov s dobrovoľníkmi bol realizovaný v období 

marec – apríl 2007 dotazníkovou metódou. 

4.1.1. Ciele prieskumu 

V prvom kroku boli identifikované tieto ciele prieskumu: 

• zapojiť do dotazníka čo najširší počet osôb z rôznorodého prostredia 

• spoznať, prečo dobrovoľníci robia dobrovoľníctvo  

• získať informácie o skúsenostiach s vedením dobrovoľníkov 

• analyzovať motivačné faktory a nájsť vhodné metódy vedenia dobrovoľníkov,              

ktoré sú aplikovateľné v praxi 

4.1.2. Respondenti prieskumu 

Cieľovou skupinou pre zber dát boli ľudia venujúci sa dobrovoľníctvu a práci 

s dobrovoľníkmi. V prieskume respondenti odpovedali na otázky, pomocou ktorých boli 

rozdelení do troch skupín podľa ich skúseností (respondenti so skúsenosťou iba v domácej 

krajine; v zahraničí do 6 mesiacov, v zahraničí viac ako 6 mesiacov) a dvoch skupín podľa 

dobrovoľníckej činnosti (koordinátori, tréneri a vedúci projektov, ďalej označovaní                   

ako „lídri“; respondenti bez týchto skúseností, označovaní ako „nelídri“). 
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Do prvej kategórie podľa skúseností boli respondenti rozdelení do troch skupín. Každý 

respondent sa nachádzal v jednej z týchto skupín. V prípade, že respondent uviedol, že je 

dobrovoľníkom v domácej krajine, ale aj v zahraničí, bol zaradený do skupiny                              

so skúsenosťou v zahraničí podľa dĺžky trvania jeho pôsobenia (do 6 mesiacov, viac ako               

6 mesiacov). 

Prvou skupinou sú dobrovoľníci venujúci sa dobrovoľníctvu v domácej krajine. Oslovení 

boli dobrovoľníci mládežníckej organizácie MO Plusko – 101 respondentov                          

a priatelia – 63 respondentov. Za zmienku stojí skutočnosť, že niektorí z týchto respondentov 

majú skúsenosť aj s krátkodobými projektmi v zahraničí, avšak vopred nebolo možné určiť 

ich presný počet.  

Do druhej skupiny patria dobrovoľníci so skúsenosťou s dobrovoľníctvom v zahraničí 

v dĺžke trvania do šesť mesiacov. Oslovených bolo 66 respondentov zapojených do projektu 

Eurizons, kampane za globálnu zodpovednosť, ktorá sa konala koncom augusta 2006. 

Do tretej skupiny patria respondenti s viac ako polročnou skúsenosťou s dobrovoľníctvom 

v zahraničí. Patria sem dobrovoľníci pôsobiaci na Európskej dobrovoľníckej službe (EVS) – 

248 respondentov (126 vo Fínsku, 62 na Slovensku, 54 v Estónsku a 6 dobrovoľníkov              

zo Slovenska v rôznych štátoch Európy). 

Druhá kategória je rozdelená na „lídrov“ a „nelídrov“. Každý respondent sa nachádza 

v jednej z týchto dvoch skupín. To znamená, že ak respondent má skúsenosť nielen 

s dobrovoľníctvom v domácej krajine, ale aj s vedením projektov, jeho odpovede                          

sa nachádzajú aj v prvej kategórii medzi dobrovoľníkmi so skúsenosťou v domácej krajine 

a v tejto kategórii medzi „lídrami“. 

Celkovo bolo oslovených 478 respondentov. 

Samostatnou kategóriou respondentov sú členovia Hospitalityclubu a Couchsurfingu. Ideou 

týchto dvoch organizácii je pomáhanie, šírenie tolerancie a mieru vo svete poskytovaním 

ubytovania ostatným členom vo svojich domovoch. V tomto prípade bola vystavená 

informácia o dotazníku na fóre stránky a odpovede respondentov sú jednoducho rozlíšiteľné. 

4.1.3. Metóda získavania dát 

Vzhľadom na pôsobnosť autora diplomovej práce na Európskej dobrovoľníckej službe počas 

spracovania diplomovej práce bola jediným a zároveň najefektívnejším spôsobom získavania 
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odpovedí internetová forma dotazníka. Vzhľadom na on-line možnosti a kontakty                           

na množstvo dobrovoľníkov bola táto metóda taktiež najbohatším možným zdrojom získania 

informácií a taktiež spracovanie on-line dát je veľkou výhodou oproti papierovým formám. 

4.1.4. Forma dotazníka 

S cieľom vytvoriť dotazník, ktorý by dokázal zmapovať široké názorové spektrum 

respondentov bola zvolená forma dvadsiatich otázok. Dotazník sa nachádza v prílohe č. 1 

(slovenská verzia) a prílohe č. 2 (anglická verzia). 

Otázky zamerané na získanie informácií o skúsenostiach respondenta a motiváciu 

dobrovoľníkov boli kvalitatívneho charakteru. Respondenti mali možnosť označiť jednu 

možnosť, ktorá ich charakterizuje. Otázky ohľadne vedenia dobrovoľníkov boli 

kvantitatívneho charakteru, kde respondenti mali určiť svoje stotožnenie sa s výrokom               

na 5 bodovej stupnici (1 – absolútne nesúhlasím, 5 – úplne súhlasím). Prvá otázka (zisťujúca 

štatút respondenta k dobrovoľníctvu) bola jedinou, v ktorej bolo možné zaškrtnúť viac                

ako jednu možnosť. V prípade šiestej, devätnástej a dvadsiatej otázke bol ponúknutý 

otvorený priestor na respondentove myšlienky. Na záver dotazníka boli pripojené dve otázky 

zisťujúce vek a pohlavie respondenta. 

Dotazník prešiel niekoľkými zmenami aj na základe pripomienok od dobrovoľníkov                

z MO Plusko.  

4.1.5. Distribúcia dotazníkov 

Vzhľadom na internetovú formu dotazníka nebolo nutné dotazníky fyzicky distribuovať. 

Autor rozposlal respondentom prostredníctvom elektronickej pošty výzvu k vyplneniu 

dotazníku. Dotazník bol prístupný počas dvoch mesiacov na internetovej stránke a údaje 

zaznačené respondentom sa po vyplnení a odoslaní dotazníka uložili do tabuľky vo formáte 

Microsoft Excel. 

4.1.6. Návratnosť vyplnených dotazníkov 

Všetci respondenti vyplňovali identický dotazník, ktorého zodpovedanie netrvalo viac  ako 

15 minút. Návratnosť dotazníka bola sledovaná v priebehu mesiaca a pol od sprístupnenia           

na internet. Celková návratnosť (132 zo 478) predstavuje 28%. Z prostredia stránok 
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Hospitalityclub a Couchsurfing dotazník vyplnilo ďalších 12 respondentov, čím sa počet 

vyplnených dotazníkov zvýšil na 144 a v prípade započítania do celkového počtu návratnosť 

stúpla na 30%. 

Podrobnejšie rozdelenie na skupiny respondentov ukazuje, že pravdepodobne veľký počet 

oslovených respondentov z MO Plusko, ako aj dobrovoľníkov na EVS označilo krátkodobú 

skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou v zahraničí. V prípade MO Plusko sú to najmä lídri 

a účastníci medzinárodných výmen, v prípade dobrovoľníkov na EVS tak mohli učiniť 

dobrovoľníci, ktorí sa síce nachádzajú na dlhodobom projekte, avšak ich pôsobenie ešte 

nepresiahlo 6 mesiacov. Tieto zistenia sú pozorovateľné v nasledujúcej tabuľke.  

TABUĽKA 6: NÁVRATNOSŤ DOTAZNÍKA 

Respondenti Počet 
odpovedí 

Počet 
oslovených 

Návratnos
ť 

Dobrovoľníci v domácej krajine 28 164 17% 
Dobrovoľníci so skúsenosťou s 
krátkodobým pôsobením v zahraničí (do 6 
mesiacov) 

45 66 68% 

Dobrovoľníci so skúsenosťou s dlhodobým 
pôsobením v zahraničí (viac ako 6 
mesiacov) 

71 248 29% 

Celkovo 144 478 30% 
 

V prípade rozdelenia podľa činností, pomer vyplnených dotazníkov predstavuje 48 „lídrov“ 

ku 96 „nelídrov“. Tieto výsledky predstavujú pomer 1:2, respektíve 33,3% respondentov má 

skúsenosť s koordináciou, trénovaním a vedením dobrovoľníkov, a 66,7% túto skúsenosť 

nemá.  

Autor takto získanú mieru návratnosti považuje za dostatočne reprezentatívnu, a preto názory 

takto získanej vzorky budú pre účely tejto práce reprezentovať skupinu všetkých oslovených 

dobrovoľníkov. 

4.1.7. Vyhodnocovanie 

Pre potreby tejto práce boli kvantitatívne hodnotenia premietnuté na stupnicu -100 až 100 

bodov tak, aby rozdiel medzi každou po sebe idúcou dvojicou odpovedí bol vždy rovnaký. 

V prípade možnosti zvolenia z piatich stupňov stotožnenia sa s výrokom (1 = absolútny 

nesúhlas; 5 úplný súhlas), sú tieto odpovede rozdelené do pásma spôsobom: úplný súhlas 
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(100 bodov), mierny súhlas (50 bodov), neutrálne stanovisko (0 bodov), mierny                  

nesúhlas (-50 bodov) a úplný nesúhlas (-100 bodov). V prípade otázok, pri ktorých bolo 

možné označiť viacero možností, sú jednotlivé hlasy prepočítané na percentuálne podiely 

z celkového objemu hlasov v danej otázke.  

4.2. PREZENTÁCIA RESPONDENTOV 

Cieľom tejto časti je prezentovanie skúseností respondentov s dobrovoľníctvom, 

krátkodobými a dlhodobými projektmi v zahraničí. Účelom týchto zistení je poukázať                  

na dĺžku trvania jednotlivých dobrovoľníckych aktivít respondentov, ako aj na vekovú 

štruktúru, t.j. faktorov, ktoré oboznamujú, kto sú respondenti. 

4.2.1. Základné skúsenosti respondentov s dobrovoľníctvom 

Prvá otázka v dotazníku zisťovala skúsenosti respondenta s dobrovoľníctvom. Respondenti 

mali možnosť zvolenia z piatich možností: som dobrovoľník; som účastníkom akcií,                

ktoré organizujú dobrovoľníci (tábory, splavy, výmeny, atď); pracujem s dobrovoľníkmi 

(školenia, zamestnanie v neziskovej organizácii a iné); bol/a som dobrovoľníkom, 

účastníkom, alebo pracovníkom s dobrovoľníkmi a ani jedno z vyššie uvedených. Na rozdiel 

od väčšiny otázok, respondenti mali možnosť označiť viacero možností. V nasledujúcom 

grafe je prezentovaných 247 odpovedí 144 respondentov.  

 

GRAF 1: DOBROVOĽNÍCTVO A VY 

Odpovede znázorňujú, že väčšina respondentov označila viac ako jednu odpoveď. Aktívny 

prístup dobrovoľníkov nielen v jednej oblasti je možné si uvedomiť najmä pri skutočnosti,  
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že prvé tri možnosti dosiahli hodnotu 117% respondentov (53%, 36% a 28%) a ďalších           

51% respondentov zastávalo jednu z predošlých činností v minulosti, čo značí, že väčšina 

respondentov je s dobrovoľníctvom pevne viazaná, z viacerých uhlov pohľadu. 

4.2.2. Skúsenosti s dobrovoľníctvom v krajine dobrovoľníka 

Skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou v krajine dobrovoľníka zisťovala otázka „Ako dlho 

pôsobíte, alebo ste pôsobili ako dobrovoľník vo svojej krajine?“. Respondenti mali na výber 

z nasledujúcich odpovedí: menej ako rok, 1 až 3 roky, 3 až 10 rokov, 10 a viac rokov. 

Výsledky odpovedí sumarizuje nasledujúci graf. 

 

GRAF 2: PÔSOBNOSŤ RESPONDENTOV V DOMÁCEJ KRAJINE 

Z celkovej vzorky až 91% respondentov odpovedalo na vyššie položenú otázku jednou 

z možností. Takmer rovnaké rozloženie prvých troch kategórii prezentuje pestrú škálu 

názorov, v ktorej sú obsiahnuté nielen názory dlhotrvajúcich dobrovoľníkov,                             

ale aj začínajúcich, ktorí práve spoznávajú dobrovoľníctvo a veci, ktoré tomu prináležia. 

4.2.3. Skúsenosti respondentov s dobrovoľníctvom v zahraničí 

Cieľom nasledujúcej otázky bolo vzhľadom na veľký počet oslovených dobrovoľníkov                        

na Európskej dobrovoľníckej službe zistiť skúsenosť respondentov s dlhodobými projektmi 

v zahraničí. Na otázku „Ako dlho pôsobíte, alebo ste pôsobili ako dobrovoľník v zahraničí?“, 

respondenti mali výber z piatich odpovedí: menej ako 3 mesiace, 3 až 6 mesiacov,                       

6 mesiacov až rok, 1 až 5 rokov, viac ako 5 rokov.  
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GRAF 3: PÔSOBNOSŤ RESPONDENTOV V ZAHRANIČÍ 

Vplyv dobrovoľníkov na EVS sa ukázal ako badateľný. Zo 79% respondentov (114 zo 144), 

ktorí odpovedali na danú otázku, až 53% uviedlo pôsobnosť 6 mesiacov až 1 rok, kým 

dlhodobú a viac ako 5 ročnú skúsenosť mali iba 2% respondentov. 

4.2.4. Skúsenosti s koordináciou a vedením projektov 

Otázka „V prípade, že ste koordinátorom, vedúcim, alebo trénerom projektov a stretávate 

dobrovoľníkov zo zahraničia, ako dlho vykonávate Vašu činnosť?“ ponúkala zistiť 

v nasledujúcich častiach výskumu taktiež názory tých, ktorí nielenže dobrovoľníkmi sú,              

ale taktiež s nimi pracujú, sú ich trénermi a koordinátormi.  

 

GRAF 4: „LÍDRI“ 

Veľký počet respondentov, ktorí majú skúsenosť s vedením a koordináciou projektov v dĺžke 

trvania menej ako rok nasvedčuje o veľkej fluktuácií a odlive skúsenejších koordinátorov           
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a vedúcich po určitej dobe. Tento fakt potvrdzuje aj údaj, že ani jeden z respondentov 

nevykonáva túto činnosť 10 a viac rokov. Na otázku odpovedalo 48 respondentov (33%),             

čo predstavuje, že jeden z troch respondentov má s danou činnosťou skúsenosť. 

4.2.5. Štatistické údaje 

Štatistické údaje zamerané na zistenie pohlavia a veku respondentov slúžia najmä                        

na možnosť rozlíšiť odpovede podľa daných kritérií a ako sa ľudia vzhľadom na svoje 

pohlavie a vek stavajú ku dobrovoľníctvu. Výsledky vekového zloženia prezentuje 

nasledujúci graf. 

Zastúpenie až 74% respondentov vo veku 

19 až 25 rokov prináša opäť možnosť 

chápania motivácie a vedenia 

dobrovoľníkov z pohľadu mladých ľudí, 

ktorí sa s dobrovoľníctvom zoznámili ešte 

počas štúdia. Väčšiu spriaznenosť žien 

s dobrovoľníctvom ukazuje až dvojtretinové 

(68% ku 32%) zastúpenie žien v prieskume.  

 

4.3. HODNOTENIE MOTIVÁCIE DOBROVOĽNÍKOV 

RESPONDENTMI 

Nasledujúca časť je zameraná na hodnotenie motivácie dobrovoľníkov dobrovoľníkmi. 

úlohou respondentov bolo označiť zo šiestich ponúkaných tri najdôležitejšie faktory 

dobrovoľníckej činnosti celkovo, ako aj v prípade ak by respondenti uvažovali                          

nad dlhodobým projektom v zahraničí, splnenie očakávaní respondentov na dlhodobom 

projekte v zahraničí a dôležitosť náplne práce voči finančnému ohodnoteniu. Respondenti            

sú rozdelení do dvoch skupín. Podľa skúseností na respondentov so skúsenosťou 

s dobrovoľníctvom v domácej krajine, krátkodobým pôsobením v zahraničí a dlhodobým 

pôsobením v zahraničí. Druhou skupinou je porovnávanie názorov lídrov a nelídrov.  

 

GRAF 5: VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA RESPONDENTOV 
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4.3.1. Tri najdôležitejšie faktory dobrovoľníckej činnosti  

Otázka „Ktoré tri faktory sú Vašimi najdôležitejšími, prečo robíte dobrovoľnícku činnosť?“ 

bola zameraná nielen na určenie „čo motivuje dobrovoľníkov“, ale aj na následnú možnosť 

porovnania s motiváciou ísť na dlhodobý projekt do zahraničia, ktorá túto otázku nasleduje. 

V nasledujúcom grafe je zobrazené hodnotenie troch najdôležitejších faktorov z pohľadu 

respondentov. 

 

GRAF 6: FAKTORY DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 

Spomedzi šiestich možností všetci respondenti najčastejšie medzi tri najdôležitejšie faktory 

uvádzali „vzdelávanie a nové skúsenosti“ s priemerným podielom 77%. Po 67%, resp. 65% 

získala „možnosť pomáhať druhým“ a „možnosť spoznávať nových ľudí a nové prostredie“. 

Dôležitosť týchto faktorov umocňuje skutočnosť, že v priemere každý respondent určil práve 

dva z týchto faktorov. 

Rozdiely medzi respondentmi vykonávajúcimi dobrovoľnícku činnosť v domácej krajine 

a v zahraničí je možné pozorovať pri všetkých faktoroch. Najväčší rozdiel predstavuje faktor 

„priatelia – dobrovoľníci“, ktorý určilo až 65% respondentov pôsobiacich iba v domácej 

krajine, oproti 28% respondentov pôsobiacich v zahraničí. Menší, ale zreteľný rozdiel sa 

nachádza taktiež pri možnosti aktívne vypĺňanie voľného času, ktorého dôležitosť 

s pribúdajúcou dĺžkou pôsobenia v zahraničí klesá. Dobrovoľníci pôsobiaci v zahraničí až 
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o 30% častejšie označili možnosť spoznávať nových ľudí a prostredie a taktiež pomáhať 

druhým. Význam posledne menovaného faktoru stúpa taktiež s dĺžkou projektu. Dlhodobý 

dobrovoľníci v zahraničí sú taktiež motivovaní možnosťou zlepšenia komunikačných 

schopností, ktoré až 30% respondentov zaradilo medzi tri najdôležitejšie faktory oproti        

15% dobrovoľníkov v domácej krajine.  

Pri porovnávaní lídrov a nelídrov je možné spozorovať, že lídrov motivuje viac aktívne 

vypĺňanie voľného času (tento faktor označili respondenti medzi tri najdôležitejšie o 20% 

častejšie, ako nelídri) a taktiež vzdelávanie a nové skúsenosti (10 % častejšie). Napriek 

tomuto rozdielu, hodnoty 83%, resp 73% ukazujú, že tento faktor je z hľadiska motivácie 

najdôležitejší. Oproti tomu nelídrov motivuje oveľa viac možnosť pomáhať druhým              

(o 15% častejšie), ako aj zlepšenie komunikačných schopností (o 7%). 

4.3.2. Motivuje Vás ešte niečo iné? 

Okrem predchádzajúcej uzavretej otázky, v ktorej úlohou respondentov bolo označiť tri zo 

šiestich faktorov, ktoré respondentov najviac motivujú, pri otázke „Motivuje Vás ešte niečo 

iné?“ mali respondenti ponúknutý priestor na vyjadrenie svojho názoru. 

 Túto možnosť využil takmer každý tretí respondent. Medzi odpovede patria: „spoznávanie“, 

„zanechať niečo po sebe“, „pocit naplnenia“, „pocit, že to čo robím, má zmysel - pracujem                

s deťmi a výsledok je im vždy vidieť na tvári“, „zmeniť svet“, „byť užitočný“, 

„zmysluplnosť“, „pomoc prírode“, „pocit, že som spravil niečo, čo má v mojom živote 

zmysel“, „riešenie problémov, ktoré nemá kto riešiť“, „výzva – nový život“, „sen zlepšovať 

svet“, „dobrý pocit, vidieť úsmev a šťastie na tvári“, „viera pomáhať a slúžiť“,                    

„nápad – originálna myšlienka projektu“, „možnosť zúžitkovať skúsenosti čo sa naučím 

v budúcom zamestnaní“, „osobný rast“, „spoznať viac sám seba“, „výsledky akcie, to,            

že niečo odovzdám druhým ľuďom“ a „peniaze v dlhodobom horizonte“. Myšlienku a dôvod 

dobrovoľníckej činnosti pekne vystihuje aj nasledujúci výrok „Predstava žiť bez peňazí,              

len s jedlom a ubytovaním a dobrými ľuďmi je niečo neuveriteľne pekné a trošku 

romantické.“ 

4.3.3. Motivácia dobrovoľníctva v zahraničí 

Pre možnosť porovnania motivačných faktorov pre výkon dobrovoľníckej činnosti doma 

a v zahraničí bola respondentom predložená otázka „Ktoré tri faktory sú Vašimi 
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najdôležitejšími, ak (by) ste rozmýšľali nad dlhodobým projektom v zahraničí?“ Respondenti 

mali na výber označiť tri najdôležitejšie faktory zo šiestich možných: pomáhať druhým, 

možnosť spoznávať nových ľudí a nové prostredie, vzdelávanie a nové skúsenosti, zlepšenie 

komunikačných schopností v cudzom jazyku, zúžitkovanie poznatkov z domácej krajiny,            

zlá situácia v domácom prostredí (práca, škola, rodinné problémy). 

 

GRAF 7: HODNOTENIE TROCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOROV PRE DLHODOBÉ PÔSOBENIE V ZAHRANIČÍ 

Na rozdiel od všeobecnej motivácie, odpovede respondentov v tejto otázke sú jednotnejšie. 

Najväčší rozdiel spomedzi faktorov, ktoré bolo možno označiť sú pri zlepšení 

komunikačných schopností v cudzom jazyku, ktorý označilo medzi tri najdôležitejšie až  

76% dobrovoľníkov v domácej krajine oproti 49% dobrovoľníkov so skúsenosťou s takýmto 

projektom. Zaujímavo taktiež vyznieva zistenie, že respondenti so skúsenosťou v zahraničí 

označovali častejšie faktor pomáhať druhým (o 10%) a taktiež zúžitkovanie poznatkov 

z domácej krajiny. Tento faktor označil takmer každý tretí muž (31%) a iba každá            

ôsma žena (13%).  

Rozdiely medzi lídrami a nelídrami sú v tejto otázke minimálne. Lídri označili              

o 15% častejšie možnosť spoznávať nových ľudí a nové prostredie na úkor faktoru zlepšenie 

komunikačných schopností v cudzom jazyku (10% menej) a možnosti pomáhať                

druhým (o 7%). 
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4.3.4. Ako splnil dlhodobý projekt očakávania respondentov 

Cieľom otázky „Aká bola Vaša skúsenosť s dlhodobým projektom?“ bolo zistiť, či dlhodobý 

projekt splnil respondentove očakávania, s ktorými išiel do dlhodobého projektu. V rámci 

týchto odpovedí je možné zistiť, či vedenie dobrovoľníkov využívalo dobrý štýl vedenia                 

a udržiavalo dobrovoľníkov motivovaných počas celého projektu. Respondenti mali na výber 

zo štyroch možností: výborná, ak by som mal/a možnosť si projekt predĺžiť, ostal/a by som 

ďalší rok; výborná, ale nemal/a by som záujem si projekt predĺžiť; dobrá, ale čakal/a som 

viac; zlá. 

 

GRAF 8: HODNOTENIE SKÚSENOSTÍ S DLHODOBÝM PROJEKTOM V ZAHRANIČÍ 

Veľmi dobrým znamením v práci dobrovoľníkov v dlhodobých projektoch je, že ani jeden 

z respondentov neodpovedal, že jeho skúsenosť bola zlá. Na túto otázku odpovedalo iba          

79 respondentov, pričom najpozitívnejšie hodnotili svoju účasť na dlhodobých projektoch 

respondenti starší ako 26 rokov. Až 73% z nich označilo skúsenosť ako výbornú, ktorú by si 

radi predĺžili. Za zaujímavé možno označiť porovnanie medzi mužmi a ženami, keď na prvú 

možnosť označila presne polovica opýtaných mužov, ako i žien, avšak 15 percentný rozdiel 

nastal pri určení možností „výborná, ale nemal by som záujem si projekt predĺžiť, ktorú 

označilo 38% mužov a iba 23% žien, a skúsenosť „dobrá, ale čakal som viac“ označilo              

27% žien ku 13%  mužov. 

4.3.5. Sila motivácie ísť na dlhodobý projekt po druhýkrát 

Otázka „Uvažujete alebo uvažovali by ste o možnosti ísť do zahraničia ako dobrovoľník       

po druhýkrát na iné miesto?” zisťuje a vyhľadáva vnútornú silu a motiváciu respondentov,         
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či by mali záujem a boli motivovaný ísť na dlhodobý projekt po predošlej skúsenosti. 

Respondenti mali na výber z troch možností: áno; nie; áno, už som tak aj urobil/a.  

 

GRAF 9: SILA MOTIVÁCIE ÍSŤ NA DLHODOBÝ PROJEKT PO DRUHÝKRÁT 

Veľmi pozitívne vyznieva zistenie, že takmer 80% dobrovoľníkov uvažuje, alebo uvažovalo 

nad možnosťou ísť na dlhodobý projekt po druhýkrát. Trochu menej boli motivovaní iba 

muži, ktorých účasť, resp. neúčasť na projekte druhýkrát vyjadruje podiel 69% ku 23% 

a ľudia vo veku nad 26 rokov s podielom 76% ku 18%.  

4.3.6. Dôležitosť zmysluplnej práce vs. finančné ohodnotenie 

Kým pri čisto dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníci nemajú žiadne finančné ohodnotenie, 

práca niektorých vedúcich dobrovoľníkov, ktorý riadia projekty finančné hodnotenie zahŕňa. 

Zámerom otázky „Robiť prácu, ktorá ma napĺňa, považujem za” s piatimi možnými 

odpoveďami: najdôležitejšie vo svojej kariére; dôležitejšie ako finančné ohodnotenie; 

rovnako dôležité ako finančné ohodnotenie; menej dôležité ako finančné ohodnotenie; 

bezvýznamné; bolo zistiť, aké priority majú respondenti v každodennom živote a čo je ich 

zdrojom motivácie. 
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GRAF 10: HODNOTENIE DÔLEŽITOSTI NÁPLNE PRÁCE PODĽA RESPONDENTOV 

Z celkového počtu až 79% respondentov uviedlo, že robiť prácu, ktorá ich napĺňa                           

je dôležitejšia ako finančné ohodnotenie. Rovnakú dôležitosť práci ako finančnému 

ohodnoteniu vyjadrilo 18% respondentov a iba 3% uviedlo, že náplň práce je pre nich menej 

dôležitá, alebo bezvýznamná oproti finančnému ohodnoteniu. 

Dôležitosť práce nad finančným ohodnotením najvyššie ohodnotili respondenti                             

so skúsenosťou s dlhodobým projektom v zahraničí, ktorí taktiež mali najnižšie percento 

označených odpovedí pri možnosti „rovnako dôležité“. Nakoľko náplň práce u dlhodobých 

dobrovoľníkov má vysokú hodnotu, zaujímavým zistením je označenie bezvýznamnosti 

náplne práce jedným respondentom taktiež z tejto skupiny respondentov. 

4.4. HODNOTENIE VEDENIA DOBROVOĽNÍKOV 

RESPONDENTMI 

Úlohou tejto časti bolo zistiť hodnotenie vedenia dobrovoľníkov dobrovoľníkmi a spoznať 

názory respondentov na charakteristiku dobrého lídra, jeho vlastností, štýle vedenia,                  

aký respondenti preferujú, štýl riešenia konfliktov ako aj názor na otázku, čo by respondenti 

zmenili vo fungovaní organizácie, ak by mali možnosť.  

Pri všetkých nasledujúcich otázkach okrem poslednej, respondenti mali na výber z piatich 

možností stotožnenia sa s výrokom na stupnici: úplne nesúhlasím (-100) až úplne súhlasím 

(100), kde nula predstavovala neutrálne stanovisko.  
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4.4.1. Charakteristika dobrého lídra 

Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aké vlastnosti a schopnosti by mal mať dobrý líder, ako aj 

zistiť ich dôležitosť. Respondenti mali možnosť stotožnenia sa s názorom: „Podľa mňa je 

dobrý líder človek, ktorý: je cieľavedomý; má schopnosť definovať jasné ciele; výborne 

komunikuje so zamestnancami; je odborník v danom obore; má sebadôveru; je nezávislý;             

je obľúbený; je spravodlivý; podáva kladnú aj zápornú spätnú väzbu; školí zamestnancov; 

ktorého si cením, ak má rýchlu kariéru; trávi voľný čas so zamestnancami; nevyvoláva 

spory; sa dokáže zastať svojich podriadených; má diplomatické jednanie a vystupovanie;          

má záujem o osobné problémy zamestnancov“. Výsledky prieskumu pri tejto otázke sú 

znázornené na grafe na nasledujúcej strane. 
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GRAF 11: CHARAKTERISTIKA DOBRÉHO LÍDRA RESPONDENTMI
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Prieskum ukázal najväčšie stotožnenie sa s výrokom, že dobrý líder má výborne 

komunikovať so zamestnancami. Vysoká hodnota 90 bodov je dosiahnuteľná iba za 

predpokladu, ak štyria z piatich respondentov s týmto výrokom úplne súhlasia, kým piaty 

vysloví mierny súhlas. Za ďalšie dôležité charakteristiky lídra, ktoré získali nad 50 bodov 

patria: mať schopnosť definovať jasné ciele (77,5 bodu), poskytovanie kladnej aj zápornej 

spätnej väzby (76,5 bodu), schopnosť mať sebadôveru (74 bodov), byť spravodlivý                    

(65 bodov), mať diplomatické jednanie a vystupovanie (64,5 bodu) a dokázať sa zastať 

svojich podriadených (59,5 bodu). Menšiu dôležitosť pod hranicou 50 bodov respondenti 

určili charakteristiku lídra, ktorý je cieľavedomý (48,5 bodu), nezávislý (42,5 bodu), školí 

zamestnancov (37 bodov), má záujem o osobné problémy zamestnancov (32,5 bodu),             

je odborníkom v danom obore (32 bodov), je obľúbený (20 bodov), nevyvoláva spory             

(18,5 bodu). Hodnota lídra, ktorý trávi voľný čas so zamestnancami (-15 bodov) a jeho 

ocenenie, ak má rýchlu kariéru (-36 bodov) boli jedinými výrokmi, s ktorými respondenti 

vyslovili mierny nesúhlas. 

Väčšina odpovedí respondentov bola vzhľadom na skupiny respondentov jednotná a rozdiely 

medzi skupinami sa pohybovali poväčšine do 10 až 20 bodov na stupnici. Najväčšie rozdiely 

sú zistené pri výroku, že dobrý líder je obľúbený. Respondenti so skúsenosťou v domácej 

krajine vyslovili súhlas (50 bodov), oproti miernemu súhlasu (38,5 bodu) u respondentov 

s krátkodobým pôsobením v zahraničí a neutrálnemu (-3 body) postoju respondentov              

so skúsenosťou s dlhodobým projektom v zahraničí. Rozdiel 50 bodov znamená, že každý 

respondent zo skupiny dlhodobých dobrovoľníkov sa stotožnil s výrokom priemerne o jeden 

stupeň nižšie. Väčšina faktorov bola hodnotená súhlasom, a to najmä od domácich 

dobrovoľníkov. Možnosť zastať sa svojich podriadených (22, resp. 32 bodov viac) a podáva 

kladnú aj zápornú spätnú väzbu (20, resp. 18 bodov viac) boli faktory, ktoré mali najväčší 

bodový rozdiel medzi respondentmi v domácej krajine a v zahraničí. Naopak, respondenti so 

skúsenosťou s dlhodobým projektom v zahraničí poukazujú na väčšiu dôležitosť aktívnej 

účasti lídra na školeniach (v prípade dlhodobých dobrovoľníkov o 17,5 bodu na dvesto 

dielnej stupnici. 

4.4.2. Hodnotenie vedenia ľudí aplikáciou teórie Kurta Lewina 

Jednou z behaviorálnych teórií, ktorá bola aplikovaná v použitom dotazníku je teória Kurta 

Lewina z University v Iowe (časť 3.10.1.). Respondenti mali na výber z troch možností 

stotožnenia sa s výrokom „Najlepšie sa mi pracuje pod vedením človeka, ktorý necháva 
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rozdelenie právomocí na podriadených a prevláda horizontálna komunikácia (liberálny); 

prideľuje a presne definuje úlohy a dáva informácie smerom dolu (autokratický); rozdeľuje 

úlohy podľa vzájomnej dohody, obojstranný tok informácií (demokratický). Na päťdielnej 

stupnici mali respondenti výber od vyslovenia úplného nesúhlasu (-100 bodov) po úplný 

súhlas (100 bodov).  

 

GRAF 12: IDEÁLNY ŠTÝL VEDENIA ĽUDÍ 

Respondenti vyjadrili mierny súhlas s teóriou autokratickou (15 bodov) a liberálnou           

(28,5 bodu), pričom najlepšie sa im pracuje pod vedením človeka, ktorý je demokratický    

(70,5 bodu). Takéto rozloženie bolo zjavné vo všetkých skupinách respondentov. Malé 

rozdiely boli nájdené pri porovnaní respondentov so skúsenosťou s dlhodobým projektom 

v zahraničí a bez nej, keď v prvom prípade demokratický líder získal iba 60,5 bodu oproti             

83 bodov. Rozdiel 22,5 bodu bol rovnomerne rozložený na zvyšné dve možnosti. 

Zaujímavosťou pri tejto možnosti je ohodnotenie až 86 bodov od respondentov                            

zo Slovenska. 

4.4.3. Hodnotenie lídra aplikáciou manažérskej mriežky 

Druhou behaviorálnou teóriou vedenia ľudí, ktorá bola aplikovaná v dotazníku je 

Manažérska mriežka (časť 3.10.2). Výrok „Môj líder často“ ponúkal päť možností: 

vynakladá minimálnu snahu o dosiahnutie cieľov práce (1,1); podporuje a pomáha 

podriadeným až zabudne na úlohy (1,9); vynakladá adekvátne úsilie na prácu aj na ľudskú 

spokojnosť (5,5); sa sústredí na úlohy, ale nevyvíja žiadne pochopenie pre ľudí (9,1); 

uľahčuje prácu ľuďom vysokou morálnou koordináciou a integráciou (9,9). 
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GRAF 13: ŠTÝL VEDENIA ĽUDÍ PODĽA RESPONDENTOV (POUŽITÍM METÓDY MANAŽÉRSKEJ MRIEŽKY) 

Kým u teórií Kurta Lewina všetky možnosti získali skôr súhlas s výrokom, pri manažérskej 

mriežke je možné nájsť mierny súhlas iba pri dvoch bodoch manažérskej mriežky. Najmenej 

sa respondenti stotožnili s výrokom „Môj líder často vynakladá minimálnu snahu                            

o dosiahnutie cieľov práce (1,1)“, ktorý v prípade respondentov pôsobiacich v domácej 

krajine dosiahol -74 bodov na stupnici. Vyváženosť zamerania na ľudí a na produkciu 

prezentujú jediné dve možnosti, v ktorých respondenti vyslovili malé stotožnenie                        

sa s výrokom. Sú to výroky „Môj líder vynakladá adekvátne úsilie na prácu aj na ľudskú 

spokojnosť (5,5) a uľahčuje prácu ľuďom vysokou morálnou koordináciou a integráciou 

(9,9), pri ktorých dané výroky získali mierny súhlas respondentov. Respondenti                          

so skúsenosťou s dlhodobým projektom v zahraničí sú vo všetkých možnostiach hodnotenia 

zdržanlivejší. Aj keď ich hodnota má rovnaký trend ako u respondentov s kratšou 

skúsenosťou v zahraničí, alebo z domácej krajiny, ich súhlas až nesúhlas nie je tak 

vyhrotený. Naopak, celkom jasno v tejto otázke majú dobrovoľníci pôsobiaci v domácej 

krajine, ktorých názor je pri všetkých bodoch manažérskej mriežky vyjadrený jasnejšie,               

bez uprednostňovania neutrálneho stanoviska. 
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4.4.4. Charakteristika dobrého lídra aplikáciou Hersey – Blanchardovej 

teórie 

Jednou z aplikovaných situačných teórií je Hersey – Blanchardova teória (časť 3.10.3.). 

Úlohou respondentov bolo stotožnenie sa s výrokom „Dobrý líder by mal: konzultovať 

a prehodnocovať návrhy podriadených (participujúci líder); dávať najavo záujem o potreby 

svojich podriadených (podporujúci líder); dávať svojim podriadeným na vedomie ich úlohy 

a konkrétne nariadenia (vodca); delegovať vyzývavé úlohy a nechávať voľnosť ich realizácie 

(cieľovo-orientovaný líder). Cieľom tejto otázky bolo zistiť mieru podpory a vedenia, ktoré 

dobrovoľníci považujú za potrebné pre efektívne fungovanie v organizácii. 

 

GRAF 14: CHARAKTERISTIKA DOBRÉHO LÍDRA 

Všetky skupiny respondentov vyslovili vysokú mieru stotožnenia sa so všetkými štyrmi 

formami vedenia ľudí. Najviac preferujú participujúceho lídra (v priemere 75,5 bodu), teda 

lídra, ktorý konzultuje a prehodnocuje názory podriadených. Takmer identickú podporu má 

spomedzi respondentov so skúsenosťou v domácej krajine a s krátkodobým pôsobením 

v zahraničí líder podporujúci, teda líder, ktorý dáva najavo záujem o potreby svojich 

podriadených. Respondenti s dlhodobou skúsenosťou s dobrovoľníckou činnosťou 

v zahraničí a respondenti „lídri“, označili danú charakteristiku lídra ako druhú najlepšiu 

možnosť, avšak získala o 13 bodov na stupnici menej (64, resp. 65,5 bodu oproti 77, resp. 78 

bodu prvých dvoch skupín). Dobrovoľníci s dlhodobou skúsenosťou v zahraničí vyslovili 

taktiež vysoký súhlas s vodcom, ktorý u dobrovoľníkov s krátkodobou skúsenosťou mal 

obľubu mierne nižšiu (60,5 bodu ku 48,5 bodu). Hodnotenie cieľovo orientovaného lídra sa 

vo všetkých skupinách pohybuje na hodnotách 47 až 52 bodov a prezentuje vyváženosť. 
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4.4.5. Hodnotenie lídra aplikáciou Hersey – Blanchardovej teórie na základe 

praktických skúseností respondentov 

V tomto prípade dotazník ponúkal tieto možnosti: „Môj líder najčastejšie“: konzultuje 

a prehodnocuje návrhy podriadených (participujúci líder); dáva najavo záujem o potreby 

svojich podriadených (podporujúci líder); dáva svojim podriadeným na vedomie ich úlohy 

a konkrétne nariadenia (vodca); deleguje vyzývavé úlohy a necháva voľnosť ich realizácie 

(cieľovo-orientovaný líder). Ich cieľom bolo nadviazať na predchádzajúcu otázku a zistiť 

nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti respondentov. 

 

GRAF 15: CHARAKTERISTIKA LÍDRA RESPONDENTOV 

Prieskum ukázal, že spôsob ako lídri konajú a ako by si respondenti ich konanie 

predstavovali (analýza v predchádzajúcej podkapitole) sa odlišujú, a to nielen v sile súhlasu, 

ale aj v prípade skúseností respondentov. So všetkými štyrmi štýlmi vedenia vyslovili 

najväčší súhlas respondenti so skúsenosťou s dobrovoľníctvom v domácej krajine. Hodnotou 

54 bodov sa stotožnili s charakteristikou nielen participujúceho lídra, ale aj cieľovo-

orientovaného. Respondenti s krátkodobou skúsenosťou v zahraničí ohodnotili nižšou 

hodnotou všetky štyri možnosti o 5 až 15 bodov na stupnici, okrem lídra podporujúceho, 

ktorému dali zhodne 41 bodov, ako respondenti so skúsenosťou v domácej krajine. 

Dobrovoľníci s dlhodobým projektom v zahraničí síce vyslovili taktiež s charakteristikou 

svojho lídra mierny súhlas, avšak ich hodnoty boli oveľa nižšie (o 10 až 25 bodov) ako 

u respondentov s krátkodobou skúsenosťou v zahraničí. Respondenti s dlhodobou 

skúsenosťou v zahraničí sa stotožnili najviac s výrokom, že ich líder je podporujúci           
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(25 bodov na stupnici) a najmenej, že je vodcom (8,5 bodu na stupnici). Tento štýl bol 

celkovo zo všetkých skupín hodnotený s najmenším súhlasom vôbec. 

Veľké rozdiely sú zaznamenané aj pri hodnotení podľa lídrov a nelídrov. Výsledky 

prieskumu ukazujú, že ich pohľad je iný a najviac sa stotožnili s možnosťou lídra 

participujúceho. Stotožnenie sa s výrokom, môj líder je participujúci, podporujúci alebo 

vodca ohodnotili takmer s rovnakou výškou súhlasu ako dobrovoľníci z domáceho 

prostredia. Jedine v prípade možnosti cieľovo-orientovaného lídra, sa ich ohodnotenie 

takmer zhoduje s respondentmi, ktorí túto pozíciu nezastávajú. Napriek tomu, že respondenti 

– lídri ohodnotili samých seba vo všetkých štýloch nižším súhlasom o 10 až 25 bodov oproti 

ich ideálnemu prípadu, rozdiel medzi ich ohodnotením participujúceho lídra (51 bodov)                    

a respondentmi, ktorí nezastávajú túto funkciu (26 bodov) je rozdiel v súhlase s výrokom              

25 bodov. Pre správnosť treba uviesť, že v tomto prípade nebolo v dotazníku uvedené,               

aby lídri, respektíve koordinátori hodnotili samých seba, čo nevylučuje možnosť, že časť 

z nich ohodnotilo svojich nadriadených, avšak v odpovediach lídrov, resp. koordinátorov                

a ostatnými respondentmi je viditeľný rozdiel. 

Ďalším zistením je skutočnosť, že vekovo starší a skúsenejší respondenti ohodnotili všetky 

štýly vedenia ľudí na stupnici o 5 až 15 bodov nižšie.  

4.4.6. Úroveň vedenia ľudí v organizácii podľa respondentov 

Cieľom otázky, pri ktorej sa respondenti stotožňovali s výrokom „Vedenie ľudí v organizácii 

- zatiaľ funguje, ale potrebovalo by niekoľko zmien; je chaotické, nikto nevie kto je líder;             

je najlepšie aké môže byť; potrebuje úplnú reorganizáciu; je také, ako má byť, nepotrebuje 

žiadne zmeny“ bolo zistiť, ako respondenti hodnotia úroveň vedenia ľudí v organizácii. 

Respondenti vyjadrovali svoje stotožnenie sa s výrokom na päťdielnej stupnici od vyslovenia 

úplného nesúhlasu (-100 bodov) po úplný súhlas (100 bodov). 
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GRAF 16: HODNOTENIE VEDENIA ĽUDÍ V ORGANIZÁCII 

Mierny súhlas respondenti vyslovili v tejto otázke iba s výrokom: vedenie ľudí v organizácii 

zatiaľ funguje, ale potrebovalo by niekoľko zmien. Respondenti so skúsenosťou v domácej 

krajine a s krátkodobým projektom v zahraničí ohodnotili tento výrok 37,5 resp. 42,5 bodu. 

Respondenti s dlhodobou skúsenosťou v zahraničí sa stotožnili s týmto výrokom menej     

(22,5 bodu). Takmer identický rozdiel a charakteristika je viditeľná aj pri porovnaní lídrov 

a nelídrov, kde lídri uvádzajú potrebu zmien s hodnotou 42 bodov, kým nelídri iba                   

26,5 bodu.  

Prekvapujúco respondenti ohodnotili výrok: vedenie ľudí v organizácii je najlepšie ako môže 

byť, pri ktorom respondenti so skúsenosťou s dobrovoľníctvom v domácej krajine                                 

a na dlhodobých projektoch v zahraničí vyjadrili mierny nesúhlas (-20, resp. -17 bodu; ako aj 

nelídri: -18 bodu), pričom respondenti s krátkodobou skúsenosťou v zahraničí ako aj nelídri 

zaujali neutrálne stanovisko (2, resp. 1 bod).  

Pri charakteristikách „je také, ako má byť, nepotrebuje žiadne zmeny“ (-10 až -26 bodov); 

potrebuje úplnú reorganizáciu (-30 až -38 bodov) a „je chaotické, nikto nevie kto je líder“    

(-49 až -57 bodov), respondenti vyjadrili mierny až silný nesúhlas s danou charakteristikou 

vedenia ľudí v organizácii. 
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4.4.7. Spôsob riešenia problému podľa respondentov 

Spôsob riešenia problému je veľmi dôležitým faktorom, v prípade ktorého ak je 

dobrovoľníkov názor iný ako lídra, a líder nemá záujem zistiť dôvody, ktoré dobrovoľníka 

k tomu vedú, motivácia dobrovoľníka bude značne narušená a môže to viesť až ku odchodu. 

Zámerom tejto otázky bolo zistiť, aký spôsob riešenia problémov považujú respondenti za 

najlepší. Respondenti mali vyjadriť svoje stotožnenie sa s otázkou „Keby ste boli vy lídrom 

tímu, ako by ste pristupovali k riešeniu akéhokoľvek problému?“ pomocou následných 

odpovedí: spoločne s podriadenými; vypočuli by ste si názory iných, ale rozhodli by ste 

sami; riešili by ste ho sami; problém by ste nechali riešiť na podriadených. 

 

GRAF 17: SPÔSOB RIEŠENIA PROBLÉMU PODĽA RESPONDENTOV 

Odpovede respondentov ukázali, že najväčšie stotožnenie prisúdili možnosti: riešiť problém 

spoločne s podriadenými (priemerne 64,5 bodu). Dôležitosť komunikácie a vedenie všetkých 

znalostí pri riešení problému, ako aj kontrolu nad finálnym rozhodnutím dokazujú odpovede 

na názor „Vypočuli by ste si názory iných, ale rozhodli by ste sami“, s ktorým respondenti 

vyslovili mierny súhlas (respondenti so skúsenosťou v domácej krajine 43,5 bodu, 

krátkodobo v zahraničí 40 bodov, dlhodobo v zahraničí 26,5 bodu). Spôsob riešenia 

problému bez konfrontácie s druhou stranou (možnosti „riešili by ste problém sám“,                 

resp. „problém by ste nechali riešiť na podriadených“) bol v obidvoch prípadoch ohodnotený 

nielen vyslovením nesúhlasu (v obidvoch výrokoch všetky skupiny respondentov ohodnotili 

výroky -52 a menej bodmi na stupnici), ale taktiež väčšina respondentov určila absolútny 
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nesúhlas ako najčastejšiu odpoveď. Najsilnejší nesúhlas celkom vyjadrili respondenti 

s dlhodobou skúsenosťou v zahraničí s výrokom, že ako lídri by ho riešili sami (-80,5 bodu) 

a nelídri (-71,5 bodu) pri tom istom výroku. 

4.4.8. Riešenie problému podľa lídra respondentov 

V porovnaní s predošlou otázkou, ktorá zisťovala, ako by respondenti riešili problém 

z pozície lídra, cieľom tejto otázky bolo zistiť, ako sa ich líder ku riešeniu problémov stavia. 

Respondenti odpovedali na otázku „Ak vznikne problém, môj líder najčastejšie: ho rieši 

spoločne s podriadenými; problém rieši sám; ho nechá riešiť podriadených; si vypočuje 

názory iných, ale rozhodne sám“. 

 

GRAF 18: RIEŠENIE PROBLÉMU PODĽA LÍDRA RESPONDENTOV 

Ako z vyššie uvedeného grafu vyplýva, respondenti nemali taký vyhrotený názor, resp. silné 

presvedčenie o sile súhlasu, resp. nesúhlasu v praktickej časti tejto otázky, v porovnaní 

s časťou teoretickou. Respondenti sa najviac stotožnili s výrokom, že líder rieši problém 

spoločne s podriadenými (45,5 bodu – respondenti v domácej krajine, 42 bodov – 

respondenti s krátkodobou skúsenosťou v zahraničí, 23 bodov – respondenti s dlhodobou 

skúsenosťou v zahraničí). Veľmi malý súhlas vyslovili respondenti aj s výrokom: môj líder si 

najčastejšie vypočuje názory iných, ale rozhodne sám. Tento výrok ohodnotili v rozmedzí            

0 až 7,5 bodu (rovnako aj lídri a nelídri), iba respondenti so skúsenosťou z domáceho 

prostredia vyslovili mierny nesúhlas, -10 bodov na stupnici. Odpovede všetkých skupín 

respondentov je v posledných dvoch možnostiach s minimálnymi rozdielmi. S výrokom, 
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„líder rieši problém sám“ (-21,5; -22,5 resp. -17,5 bodu) a „nechá problém riešiť 

podriadeným“ (-24; -28; -33 bodov) respondenti vyjadrili mierny nesúhlas. 

4.4.9. Vec, ktorú by respondenti najradšej zmenili v organizácii 

Odpoveďou na otázku „Keby ste mohli zmeniť jednu vec vo vedení ľudí vo Vašej 

organizácii, čo by to bolo?“ bolo zistiť, v ktorom z ponúkaných faktorov vidia respondenti 

najväčšie nedostatky vo fungovaní organizácie. Úlohou respondentov bolo zaškrtnúť jeden 

z nasledujúcich faktorov: lídra; komunikáciu; prístup k ľuďom; stanovy, alebo pravidlá 

organizácie; možnosť viac zasahovať do chodu organizácie. Ďalšou možnosťou bol 

poskytnutý priestor na napísanie iného faktora. Percentuálne výsledky prieskumu                      

sú znázornené v grafe: 

 

GRAF 19: VEC, KTORÚ BY RESPONDENTI NAJRADŠEJ ZMENILI V ORGANIZÁCII 

Prieskum ukázal, že až 35% respondentov uviedlo komunikáciu ako faktor vo vedení ľudí, 

ktorý by zmenili, ak by mali možnosť (po 38% od respondentov z domáceho prostredia 

a dlhodobých dobrovoľníkov v zahraničí a 29% krátkodobých dobrovoľníkov v zahraničí).    

Až dvaja respondenti z piatich (40%) určilo „stanovy, alebo pravidlá organizácie“, alebo 

„možnosť viac zasahovať do chodu organizácie“. Kým respondenti z domáceho prostredia 

ohodnotili oveľa častejšie „stanovy“ (každý tretí - 33%) a možnosti zasahovať do chodu 

organizácie iba 10%, respondenti so skúsenosťou s krátkodobým a dlhodobým projektom 

v zahraničí mierne uprednostňovali možnosť viac zasahovať do chodu organizácie (24, resp. 

22%) pred stanovami (18, resp. 16%). V prípade možnosti zasahovania do chodu 
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organizácie, je vidieť výrazný rozdiel medzi názormi mužov a žien, keď až 24% žien 

označilo práve tento faktor, voči iba 11% mužov. Komunikáciu určilo za hlavný faktor až 

45% respondentov vo veku nad 26 rokov. Zaujímavým je taktiež, že nikto z domácich 

respondentov by nevymenil lídra, ale vidí iné možnosti riešenia problémov, na rozdiel                

od 3, resp. 2% respondentov s krátkodobou, resp. dlhodobou skúsenosťou v zahraničí. 

Takmer 20% respondentov označilo prístup ľudom ako faktor, ktorý treba zlepšovať. 

Možnosť napísať iný faktor, ktorý by respondenti najradšej zmenili využilo až                  

13% dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine. Medzi iné faktory respondenti označili: 

pružnosť rozhodovania; organizáciu jednotlivých úloh, snahu ešte viac zvýšiť motiváciu ľudí 

a zapojiť sa do každodenného chodu organizácie; byrokraciu; starostlivosť o zapojenie 

maximálneho počtu dobrovoľníkov; spísať pravidlá a organizačnú štruktúru, spôsob 

delegovania zodpovedností a právomocí na jednotlivých úrovniach; lepšiu informovanosť 

v rámci organizácie; špecifikovať vzťah k dobrovoľníkom neinštruktorom, ako aj viac 

teambuildingu a objasniť, ako sú robené rozhodnutia.  

4.5. ĎALŠIE MYŠLIENKY A NÁMETY RESPONDENTOV - 

DOBROVOĽNÍKOV 

 „Priestor na ďalšie myšlienky a nápady, ktoré by mi mohli pomôcť pri písaní diplomovej 

práce“ bolo znenie poslednej otvorenej otázky v prieskume; výsledky spracováva posledná 

časť štvrtej kapitoly.  

„Myslím, že viesť dobrovoľníkov je naozaj ťažké. Motivácia musí byť preto postavená tak, 

aby pracovník nestrácal ľahko svoje nadšenie, ale vytrval i v časoch svojej osobnej krízy               

a nechuti. A samozrejmá je komunikácia. Pri dobrovoľníkoch sa často stáva, že pri predstave 

povedzme nejakého projektu nemajú presnú predstavu a potom prichádza sklamanie a 

následná motivácia je už len akýmsi zaplátavaním. Takže v prvom rade info a komunikácia.“ 

(respondent je dobrovoľníkom a účastníkom akcií organizovaných dobrovoľníkmi na 

Slovensku s viac ako trojročnými skúsenosťami s dobrovoľníckou činnosťou). 

„Verím, že všetky organizácie (dokonca aj neziskové) musia vytvoriť výbornú komunikáciu 

so všetkými pracovníkmi. Aby bol líder dobrý, musí motivovať pracovníkov bez vytvárania 

akýchkoľvek sporov medzi nimi.“ (respondent momentálne pracuje s dobrovoľníkmi 

v domácej krajine menej ako jeden rok a má troj až šesťmesačnú skúsenosť 

s dobrovoľníctvom v zahraničí). 



Michal Knitl: Motivácia a vedenie dobrovoľníkov     Strana 73/101 

 

„Aj keď sme zadali role a úlohy v organizácii, ľudia napokon často vykonávajú v organizácii 

činnosti, ktoré sa líšia s pridelenými. V mojej organizácii (v ktorej máme nejaké problémy              

a má väčšinou nových členov) nám chýbajú skúsenosti, organizovanosť, lepšia komunikácia 

a zameranie sa na riešenie problémov miesto vlastného ega.“ (respondent má viac ako päť 

ročné skúsenosti s dobrovoľníctvom v zahraničí, jeden až tri roky pôsobí ako koordinátor, 

tréner, alebo vedúci dobrovoľníkov a taktiež je dobrovoľníkom a účastníkom akcií 

organizovaných dobrovoľníkmi). 

„Hlavnou motiváciou pre ľudí vo Veľkej Británii vykonávať dobrovoľnícku činnosť, aj keď 

vedľajší pre mňa, je možnosť napísať si niečo do životopisu, pretože vo Veľkej Británii je to 

v poslednom období najdôležitejší faktor pri nájdení práce. Aj na najľahšiu prácu je dôležitá 

predošlá skúsenosť. Nechcela by som tým znehodnocovať prácu dobrovoľníkov vo Veľkej 

Británií a samozrejme som si istá, že mnohí sa cítia po dobrovoľníctve prekvapujúco 

„naplnení“, avšak je potrebné sa pozrieť, že dobrovoľníctvo je vo Veľkej Británií 

„predávané“ ako „naplňovač“ životopisu. Je to dôvod, prečo veľa ľudí začína 

s dobrovoľníctvom. Osobne mám iné dôvody a nemyslím, že sa to vzťahuje na dlhodobých 

dobrovoľníkov ako dobrovoľníkov na EVS, pretože je to veľký záväzok.“ (respondentom je 

bývalá dobrovoľníčka na EVS v Kokkole (Fínsko), aktívne pôsobiaca menej ako rok aj 

v domácej krajine). 

„Správny manažér podľa mňa by mal byť predovšetkým človek, pamätať, že ani on sa nestal 

niekým zo dňa na deň, ale na druhej strane musí vedieť, kde sú hranice, aby ho podriadení 

nezneužívali.“ (respondent je bývalý dobrovoľník, alebo účastník akcií organizovanými 

dobrovoľníkmi na Slovensku s dĺžkou trvania menej ako jeden rok a bývalý dobrovoľník na 

dlhodobom projekte v zahraničí (3 až 6 mesiacov)). 

„Komunikácia je kľúčom k úspechu každej organizácie a správne vedenie je také, ktoré 

počúva a včleňuje nápady pracovníkov do ich činnosti.“ (respondent pôsobí viac ako 10 

rokov ako dobrovoľník v domácej krajine, 1 až 5 rokov v zahraničí a patrí do najstaršej 

skupiny respondentov, nad 36 rokov). 

„Myslím si, že projekt dobrovoľníka je dôležitou časťou, avšak integrácia dobrovoľníka je 

mimoriadne dôležitá najmä pri EVS. Ako sú dobrovoľníci integrovaní v miestnej komunite, 

inej kultúre, aký druh vzťahov je s ľuďmi, ako to všetko pracuje, atď.“ (respondentka bola 

dobrovoľníčkou na EVS, momentálne pracuje ako koordinátorka, alebo vedúca 

dobrovoľníkov menej ako jeden rok). 
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5. INTERPRETÁCIA ZISTENÍ A ZÁVERY 

Druhá kapitola „Motivácia dobrovoľníkov“ a tretia kapitola „Vedenie dobrovoľníkov“ 

prezentovali teoretické východiská. Predchádzajúca štvrtá kapitola hodnotila prieskum – 

motiváciu a vedenie dobrovoľníkov dobrovoľníkmi. Cieľom tejto kapitoly je výsledky 

prieskumu interpretovať a porovnať s teoretickými základmi. 

5.1. POROVNANIE MOTIVÁCIE DOBROVOĽNÍKOV 

V podkapitole 2.2 s názvom „Čo motivuje dobrovoľníkov“ boli charakterizované štyri typy 

motivačných stimulov podľa Widmera a v podkapitole 2.4 boli prezentované výsledky 

výskumu Martina J. Crowlinga zameraného na motiváciu dobrovoľníkov vzhľadom na ich 

časovú pôsobnosť. Cieľom tejto časti je tieto dve podkapitoly konfrontovať s hodnotením 

motivácie podľa realizovaného prieskumu (podkapitola 4.3).  

5.1.1. Štyri stimuly podľa Widmera 

Úlohou tejto podkapitoly je analyzovať význam štyroch stimulov podľa Widmera opísaných 

v časti 2.2 tejto práce vzhľadom na dobrovoľnícku činnosť respondentov v domácej krajine, 

na krátkodobom, alebo dlhodobom projekte v zahraničí. 

V časti 4.3.1 úlohou respondentov bolo určiť tri najviac motivujúce faktory zo šiestich 

možných. V prípade rozloženia faktorov podľa Wiedmerových stimulov je potrebné sa 

zamyslieť, ktorý faktor do ktorej skupiny stimulov najlepšie patrí. Medzi sociálne stimuly, 

ktoré sú charakterizované dôrazom na medziľudské vzťahy (hľadanie priateľstva, 

spoločenského uznania a spoločenských kontaktov) boli priradené možnosti: priatelia – 

dobrovoľníci a aktívne vypĺňanie voľného času. Rozvojové stimuly s dôrazom na osobný 

rozvoj a individuálne úspechy cez angažovanosť v skupinovej práci (hľadanie nehmotných 

výhod ako individuálne učenie, spoznávanie nových vecí, získavanie nových skúseností 

a stretávanie zaujímavých ľudí) sú nájdené najmä pri možnosti spoznávať nových ľudí            

a nové prostredie a taktiež vzdelávanie a nové skúsenosti. Ideologické stimuly (výhody 

prichádzajúce v skutočnosti z vykonávania práce, ktorej veríme) sú zastúpené možnosťou 

pomáhať druhým. Materiálne stimuly je možné stotožniť s položkami ako sú hľadanie výhod 

(prístup k určitému tovaru, službám alebo práci), získavanie zručností, alebo rozvojové 

vzťahy, ktoré môžu byť užitočné v momentálnej, alebo budúcej práci) zlepšením 
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komunikačných schopností. Viacero faktorov bolo možné zaradiť pod niekoľko stimulov 

(napríklad aktívne vypĺňanie voľného času môže skrývať kúsok z každého stimulu)                

a zámerom autora bolo priradiť faktor k stimulu, ktorý ho najlepšie vystihuje a napriek 

skutočnosti, že dva stimuly obsahujú po dva faktory (možnosť ohodnotenia až 200%)                   

a ďalšie dve iba po jednom, poskytnúť relevantný obraz o dôležitosti a rozložení stimulov, 

ktoré sú pre dobrovoľníkov najmotivujúcejšie. 

 

GRAF 20: MOTIVÁCIA PODĽA STIMULOV 

Jeden z Widmerových záverov hovorí, že ľudia môžu byť motivovaný všetkými štyrmi 

stimulmi, avšak pre väčšinu tých, čo pomáhajú nezištne, rozvojové a ideologické stimuly sa 

zdajú byť kľúčovými faktormi motivácie (časť 2.2). Podľa tejto teórie sa dá napríklad vidieť, 

akú významnú dôležitosť majú ideologické stimuly pre dlhodobých dobrovoľníkov 

v zahraničí, u ktorých práve ideologické stimuly majú vyššiu hodnotu ako stimuly sociálne, 

napriek tomu, že sociálne stimuly obsahovali až dve možné odpovede. Nízke zastúpenie 

sociálnych stimulov (priatelia – dobrovoľníci a aktívne vypĺňanie voľného času) u 

dlhodobých dobrovoľníkov v zahraničí (47 bodov) oproti dobrovoľníkom v domácej krajine 

(120 bodov) je taktiež pochopiteľné vzhľadom na väčšiu silu ostatných faktorov, ktoré majú 

respondenti so skúsenosťou s dlhodobým projektom v zahraničí s najvyššou hodnotou. 

Nielen ideologické a rozvojové, ale aj materiálne stimuly hrajú oveľa väčšiu úlohu pri 

dlhodobejších projektoch, tj. väčších záväzkoch. Celkovo sa dajú odpovede respondentov 

podľa daného rozloženia výsledkov charakterizovať tak, že kým sociálne stimuly sú pre 

dobrovoľníkov pôsobiacich čisto v domácej krajine, tj. bez veľkých záväzkov jedným 
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z najdôležitejších, so stúpajúcim zaviazaním sa vykonávať dlhodobú dobrovoľnícku činnosť 

v zahraničí tento stimul stráca na dôležitosti a ostatné stimuly túto dôležitosť získavajú. 

5.1.2. Štyri stimuly dobrovoľníkov pre pôsobenie na dlhodobom projekte 

Kým predchádzajúca časť analyzovala celkovú motiváciu dobrovoľníkov, hlavným cieľom 

tejto časti je poukázať na dôležitosť jednotlivých stimulov v prípade rozmýšľania                    

nad dlhodobým projektom v zahraničí. 

Na rozdiel od predchádzajúcej otázky boli dve možnosti zo šiestich zmenené úplne a jedna 

rozšírená. Rozdelenie šiestich faktorov do štyroch stimulov je nasledujúce: sociálne stimuly 

– bez zastúpenia; rozvojové - možnosť spoznávať nových ľudí a nové prostredie, vzdelávanie 

a nové skúsenosti; ideologické stimuly - pomáhať druhým a zúžitkovanie poznatkov 

z domácej krajiny; materiálne – zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku a zlá 

situácia v domácom prostredí (práca, škola, rodinné problémy). Absencia sociálnych 

stimulov v prieskume znamená rozdelenie po dvoch faktorov na jeden stimul.  

 

GRAF 21: DÔLEŽITOSŤ STIMULOV V PRÍPADE DLHODOBÉHO PROJEKTU V ZAHRANIČÍ 

Hodnota rozvojových stimulov vzhľadom na zúženie na tri rôzne stimuly stúpla a hodnota 

nad 160 bodov značí, že 8 z 10 respondentov určilo oba rozvojové stimuly do troch 

najdôležitejších. Aj napriek pomerne vyváženým odpovediam je vidno rozdiel, ktorý sa dá 

charakterizovať ako rozdiel medzi respondentmi so skúsenosťou v domácej krajine a 

respondentmi so skúsenosťou v zahraničí. Kým respondenti so skúsenosťou z domácej 

krajiny dávajú väčšiu hodnotu materiálnym stimulom pred ideologickými v pomere               
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76 ku 49, respondenti so skúsenosťou v zahraničí sú motivovaní viac stimulmi 

ideologickými v pomere 74 ku 58,5. Z tejto skutočnosti sa dá určiť, že kým respondenti, 

ktorí už majú skúsenosti hľadajú skôr možnosť zmysluplnej práce – urobiť niečo užitočné, 

čomu veria, pre respondentov so skúsenosťou s dobrovoľníctvom iba v domácej krajine sú 

materiálne stimuly o trochu dôležitejšie. Z vlastnej skúsenosti autor vyjadruje súhlas s týmto 

tvrdením a v prípade možnosti ísť na dlhodobý projekt opäť, „materiálne“ nároky by mali 

oveľa menšiu hodnotu ako pred prvou skúsenosťou. 

5.1.3. Dôležitosť zmysluplnej práce 

Úlohou respondentov v časti 4.3.6. bolo určiť, ako je náplň práce dôležitý vzhľadom                 

na finančné ohodnotenie. Cieľom tejto podkapitoly je nájsť prepojenie týchto záverov 

s motiváciou byť dobrovoľníkom v domácom prostredí a v zahraničí na krátkodobom,         

resp. dlhodobom projekte. 

 

GRAF 22: HODNOTENIE DÔLEŽITOSTI NÁPLNE PRÁCE PODĽA RESPONDENTOV 

Výsledky prieskumu v tejto otázke potvrdzujú predošlé časti práce, v ktorých výsledky 

prezentovali väčšiu zaujatosť respondentov so skúsenosťou v zahraničí o prácu,                      

ktorá človeka napĺňa, a v tejto otázke sú najlepšie prezentované pri zvolení možnosti: robiť 

prácu, ktorá ma napĺňa považujem za najdôležitejšie vo svojej kariére 19% respondentov                 

so skúsenosťou s dobrovoľníctvom v domácej krajine, 26% respondentov so skúsenosťou 

s krátkodobým projektom v zahraničí a 28% s dlhodobým projektom v zahraničí. 
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5.1.4. Porovnanie prieskumu s výskumom Martina J. Crowlinga 

V časti 2.4. s názvom „Meniaca sa motivácia vzhľadom na dĺžku dobrovoľníckej činnosti“ 

boli prezentované výsledky výskumu Martina J. Crowlinga na vzorke 1100 respondentov. 

Napriek tomu, že otázky vlastného prieskumu neboli stavané na možnosť identického 

porovnania a následného súhlasu, alebo nesúhlasu z daným výskumom, vo viacerých jeho 

častiach je možné nájsť súvislosť a zhodu. 

 Nasledujúca tabuľka (nachádza sa taktiež v časti 2.4. tejto práce) prezentuje výsledky 

výskumu Martina J. Crowlinga a slúži na prehľadnejšie porovnanie. 

TABUĽKA 7: MOTIVÁCIA DOBROVOĽNÍKOV POČAS DLHODOBEJ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI 

Čas Ciele org. Výhody Práca Ľudia 

Počiatočná fáza  1 2 3 4 

Medové týždne  2 1 3 4 

Usadenie v 
organizácii  

4 2 1 3 

Dlhodobá činnosť  2 3 1 4 

Postupný odchod z 
organizácie 

3? 1? 4? 2? 

Tabuľka: COWLING, Martin J.: Volunteer Motivation: Key to Transformation. [online] 2005. [cit. 12.1.2007] 

Dostupné z <http://www.pfts.com.au/training/SessionResourcesMotivation.htm> 

Súvislosti sú nájdené pri dvoch oblastiach. Prvou je znižujúca dôležitosť výhod pri dlhodobej 

činnosti popísaná v kapitole 5.1.2. „Dôležitosť stimulov v prípade rozmýšľania nad 

dlhodobým projektom v zahraničí“ a druhou zvyšujúca sa dôležitosť náplne práce, ktorá bola 

analyzovaná v časti 5.1.3. “Dôležitosť zmysluplnej práce”. Ostatné premenné neboli 

súčasťou prieskumu, avšak zistenie, že výsledky prieskumu je možné porovnať a nájsť zhodu 

s výskumom na takmer osemkrát väčšej vzorke dokazujú relevantnosť údajov získaných 

respondentmi. 

5.2. POROVNANIE VEDENIA DOBROVOĽNÍKOV 

Úlohou tejto časti práce je konfrontovať výsledky prieskumu (podkapitola 4.4) s teóriami 

a prístupmi vedenia dobrovoľníkov položených v tretej kapitole. 
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5.2.1. Analýza lídra podľa Hersey - Blanchardovej teórie 

Hodnoteniu charakteristiky dobrého lídra a lídra respondentov sa zaoberali časti                

„4.4.4. Charakteristika dobrého lídra podľa Hersey – Blanchardovej teórie“ a „Hodnotenie 

lídra respondentov podľa Hersey – Blanchardovej teórie“. Táto časť práce je zameraná                  

na interpretáciu zistení týchto dvoch otázok. Nasledujúci graf zobrazuje odpovede 

respondentov na obe otázky, v prípade hodnotenia ideálnej charakteristiky lídra podľa 

respondentov je v grafe označenie „ideálne“, v prípade reálneho konania lídra respondentov 

je označenie „líder“. 

 

GRAF 23: CHARAKTERISTIKA LÍDRA 

Z porovnania zistení od respondentov je možné určiť, že kým u lídrov typu participujúci, 

podporujúci a vodca, s ktorým sa respondenti vo všetkých skupinách stotožnili viac ako 

s lídrom cieľovo-orientovaným, medzi ideálnym a reálnym vedením lídra je zaznamenaný 

väčší rozdiel. Charakteristika lídra ako cieľovo-orientového (v ideálnom prípade ohodnotený 

súhlasom a ostatné možnosti boli ohodnotené silným súhlasom) sa najviac zhodovalo 

s očakávaniami dobrovoľníkov po vedení týmto štýlom. 

Za hlavné zistenie možno považovať lídra cieľovo-orientovaného, ktorého úlohou je 

delegovať vyzývavé úlohy a nechávať voľnosť ich realizácie, ako lídra, ktorý sa v praxi 

najviac zhoduje s očakávaniami dobrovoľníkov. Pri ostatných možnostiach dobrovoľníci 

očakávajú viac konzultovať a prehodnocovať ich návrhy (participujúci líder), dávať najavo 

o ich potreby zo strany lídra (podporujúci líder) a taktiež viac a presnejšie špecifikovať ich 

úlohy a nariadenia (vodca). Zaujímavým je skutočnosť, že lídri, koordinátori, alebo vedúci 
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projektov ohodnotili charakteristiky takmer rovnako (ich ideálne hodnotenie bolo v priemere 

o 10 bodov na stupnici nižšie a reálne hodnotenie takmer na úrovni dobrovoľníkov 

v domácom prostredí), čím sami vidia priestor na vlastné zlepšenie.  

Ďalším zistením je aj menšie stotožnenia sa s výrokmi o charakteristike vlastného lídra 

dobrovoľníkmi so skúsenosťou z dlhodobým projektom v zahraničí, ktoré je zaznamenané 

taktiež v častiach 5.2.3 Interpretácia manažérskej mriežky a 5.2.5 Riešenie problémov, 

v ktorej je táto skutočnosť aj viac analyzovaná. 

5.2.2. Nájdenie ideálneho štýlu vedenia ľudí 

Cieľom tejto časti práce je nadviazať na časť 4.4.2. Hodnotenie vedenia ľudí podľa teórie 

Kurta Lewina a interpretovať ohodnotenie lídra podľa respondentov. 

 

GRAF 24: IDEÁLNY ŠTÝL VEDENIA ĽUDÍ 

Ohodnotenia respondentov potvrdzujú zistenia z predošlej časti „Analýza lídra podľa Hersey 

- Blanchardovej teórie (5.2.1.), podľa ktorej dobrovoľníci chcú s lídrom svoje nápady 

konzultovať a prehodnocovať (participujúci líder), vnímať záujem o svoje potreby 

(podporujúci líder) a vyzývavé úlohy delegovať a nechávať voľnosť ich realizácie (cieľovo-

orientovaný líder). Tieto tri charakteristiky lídra je možné implikovať s vedením pod 

demokratickým lídrom, ktorý rozdeľuje úlohy podľa vzájomnej dohody a prevláda 

obojstranný tok informácií.  

Výroky „Najlepšie sa mi pracuje pod vedením človeka, ktorý necháva rozdelenie právomocí 

na podriadených a prevláda horizontálna komunikácia“ (liberálny líder) a „prideľuje a presne 
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definuje úlohy a dáva informácie smerom dolu“ (autokratický líder), ktoré boli ohodnotené 

neutrálnym stanoviskom až miernym súhlasom je možné interpretovať tak, že respondenti 

chcú mať priestor na sebarealizáciu a možnosť mať vplyv nad svojou činnosťou (liberálny 

líder) a taktiež schopnosť lídra urobiť zásadné rozhodnutie (autokratický líder), avšak 

potreba rozdelenia úloh podľa vzájomnej dohody (demokratický líder) všetkému musí 

predchádzať. 

5.2.3. Interpretácia manažérskej mriežky 

Úlohou tejto časti je interpretovať výsledky ohodnotenia lídra podľa manažérskej mriežky 

respondentmi (časť 4.4.3 tejto práce). 

 

GRAF 25: MANAŽÉRSKA MRIEŽKA PODĽA RESPONDENTOV 

Ohodnotenie respondentmi je možné interpretovať tak, že respondenti pôsobiaci v domácej 

krajine vyslovili mierny súhlas jedine s tvrdením, že líder dobrovoľníkov vynakladá 

vyvážené úsilie na dosiahnutie cieľov práce ako aj ľudí (možnosti so súradnicami 5,5 a 9,9). 

Túto vyváženosť taktiež potvrdzuje takmer identický nesúhlas s možnosťami (1,9 a 9,1)              

ako aj absolútny nesúhlas s možnosťou (1,1).  

V prípade dobrovoľníkov pôsobiacich na dlhodobom projekte v zahraničí je možné nájsť 

menšiu silu súhlasu (mierny až veľmi malý súhlas pri výroku so súradnicami 5,5 a 9,9)              
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pri ideálnych podmienkach a prostredníctvom výsledkov na odpovede „podporuje a pomáha 

podriadeným až zabudne na úlohy (1,9)“ a „sústredí sa na úlohy, ale nevyvíja žiadne 

pochopenie pre ľudí (9,1)“ so stotožnením sa -37,5 bodu, resp. -18 bodov je možné nájsť 

povedať, že lídri dobrovoľníkov v zahraničí sa snažia zameriavať na ciele, ako                      

na pochopenie motivácie a očakávaní ľudí. Jednou so spoločných čŕt pre pochopenie                          

a motiváciu ľudí je spojitosť s dôležitosťou naplňujúcej práce, ktorá je pre dobrovoľníkov 

najdôležitejšia a jej interpretácia sa nachádza v časti 5.1.3. „Dôležitosť zmysluplnej práce“. 

Ďalším prepojením je vyjadrenie mierneho súhlasu respondentov (28 až 38 bodov                        

na stupnici) s výrokom: „Podľa mňa je dobrý líder človek, ktorý má záujem o osobné 

problémy zamestnancov“, ktorý súvisí so záujmom lídra o zamestnancov. 

5.2.4. Spokojnosť s vedením dobrovoľníkov a priestor na zlepšenie 

Súčasťou prieskumu bolo zistiť úroveň vedenia ľudí v organizácii podľa respondentov        

(časť 4.4.6.) a faktory, ktoré by respondenti zmenili vo vedení organizácie, ak by mali 

možnosť (časť 4.4.9.). Cieľom tejto časti je zistenia z týchto častí prieskumu analyzovať               

a popísať dôvody jednotlivých faktorov podľa druhu dobrovoľnej činnosti a situácie 

dobrovoľníka. Pre lepšiu vizuálnu ilustráciu prieskumu slúžia grafy, ktoré pochádzajú 

z podkapitoly 4.4. - Hodnotenie vedenia dobrovoľníkov. 

 

GRAF 26: HODNOTENIE VEDENIA ĽUDÍ V ORGANIZÁCII 
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GRAF 27: VEC, KTORÚ BY RESPONDENTI NAJRADŠEJ ZMENILI V ORGANIZÁCII 

Prieskum zameraný na hodnotenie vedenia ľudí v organizácii (časť 4.4.6 tejto práce) 

ukazuje, že všetci respondenti sa silno stotožnili s výrokom: Vedenie ľudí v organizácii 

zatiaľ funguje, ale potrebovalo by niekoľko zmien, pričom ostatné možnosti boli ohodnotené 

neutrálnym stanoviskom, alebo nesúhlasom. Až 85% respondentov využilo možnosť vyjadriť 

názor, ktorý faktor v organizácii by radi „vylepšili“. 

Za najdôležitejší prvok, ktorý by vedenie organizácie malo zlepšiť, považujú všetky skupiny 

respondentov komunikáciu (vyše 30%). Šírka pojmu komunikácia je veľmi veľká a jej 

dôležitosť zobrazuje aj absolútny súhlas respondentov s výrokom „Podľa mňa je dobrý líder 

človek, ktorý výborne komunikuje so zamestnancami“, ktorý ohodnotili 92 (doma),              

resp. 89 (dlhodobo v zahraničí) bodmi na stupnici (časť 4.4.1 tejto práce). Následné zistenie, 

že žiadny z dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine neoznačil možnosti „prístup 

k ľudom“ a „lídra“ značí, že kým sa dobrovoľníci pôsobiaci v domácej krajine „cítia dobre“ 

v organizácii a súhlasia s prístupom lídra k ľudom, pri dobrovoľníckych činnostiach 

v zahraničí dobrovoľníci necítia podporu lídra na úrovni, akú by očakávali (takmer             

20% respondentov označilo možnosť prístup k ľudom) a minimálne, aj keď troj, respektíve 

dvojpercentné ohodnotenie lídra znamená, že dobrovoľníci sú štýlom vedenia tak znechutení, 

že faktorov na zlepšenie je toľko, že vymeniť lídra by bolo jednoduchšie. Nula percent 

u dobrovoľníkov v domácej krajine sa dá vysvetliť úplne jednoducho: iba blázon by bol 

dobrovoľníkom pod niekým, komu neverí a komu nedôveruje. V prípade projektov 

v zahraničí je tam veľa iných faktorov, ktoré niekedy hrajú aj dôležitejšiu úlohu. 
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Dôležitosť štruktúry a pravidiel organizácie boli popísané v podkapitole 3.3. Respondenti so 

skúsenosťami s dobrovoľníctvom v domácej krajine pochopiteľne vidia väčšiu možnosť 

presadiť zmeny a byť tým, kto môže mať vplyv na pravidlá organizácie, ako dobrovoľníci 

v zahraničí, ktorý v prípade EVS sa v organizácii nachádzajú iba na dobu určitú a ich 

činnosti sú obmedzené. Následne prekvapujúco vyznieva zistenie, že domáci dobrovoľníci 

ohodnotili možnosť viac zasahovať do chodu organizácie menej ako dobrovoľníci 

v zahraničí. Dá sa to chápať tak, že dobrovoľníci v domácej krajine sú so svojou 

zaangažovanosťou (podkapitola 3.4.) spokojní a respondenti so skúsenosťou 

s dobrovoľníctvom v zahraničí takto chceli dať čiastočne aj na vedomie možnosť zmeniť 

stanovy a pravidlá, avšak vzhľadom na ich pôsobenie a miesto v organizácii vedia, že až taký 

veľký vplyv mať nebudú. 

Iné faktory zastúpené najviac domácimi dobrovoľníkmi a popísané v časti 4.4.9. hovoria,              

že dobrovoľníci v domácom prostredí majú väčšie možnosti a príležitosti svoje nápady                   

a zručnosti uplatniť a vedia, že ich názory majú veľký význam. 

Za najdôležitejšie zistenie tejto časti je považovaná a predpokladaná vysoká dôležitosť 

komunikácie ako aj prekvapivo veľká dôležitosť zmeniť stanovy, alebo pravidlá organizácie 

dobrovoľníkmi pôsobiacim v domácej krajine. 

5.2.5. Riešenie problémov 

Konfrontácia spôsobu riešenia problémov respondentmi (časť 4.4.7.) a ako riešia problémy 

ich lídri (časť 4.4.8.) je hlavným cieľom tejto časti práce. Nasledujúci graf zobrazuje 

odpovede respondentov na obe otázky, v prípade riešenia problémov podľa respondentov je 

v grafe označenie „ideálne“, v prípade reálneho konania riešenia problémov lídrom 

respondentov je označenie „líder“. 
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GRAF 28: RIEŠENIE PROBLÉMU 

Výsledky stotožnenia sa s výrokmi pri hodnotení ideálnej situácie podľa respondentov                

a podľa ich lídrov jednoznačne vo všetkých skupinách a všetkých výrokoch ukazujú, že kým 

by respondenti v pozícií lídra vedeli, ako by si predstavovali konanie lídra, jeho konanie nie 

je až také razantné a stupeň stotožnenia sa s výrokom je od 10 bodov do 60 bodov na stupnici 

nižšie. 

Najväčšie rozdiely je možné vidieť medzi dobrovoľníkmi v domácej krajine a v zahraničí         

na dlhodobom projekte. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenia dobrovoľníkov 

s krátkodobou skúsenosťou sa pohybujú takmer vo všetkých hodnoteniach medzi týmito 

dvoma skupinami, hodnotené a prezentované sú iba tieto dve skupiny. 

Odpovede respondentov ukazujú, že kým riešenie problémov spoločne s podriadenými            

u dobrovoľníkov v domácej krajine takmer dosahuje ideálne hodnotenie (v oboch prípadoch 

bol vyslovený súhlas s výrokom), v prípade dobrovoľníkov na dlhodobom projekte 

v zahraničí sa dá konštatovať výrazný rozdiel 40 bodov na stupnici. Kým dobrovoľníci 

v zahraničí by riešili problémy z pozície lídra spoločne s podriadenými častejšie ako ich 

kolegovia doma a vyslovili silný súhlas, realita a správanie lídrov dosiahla súhlas mierny. 

V prípade dobrovoľníkov v zahraničí a najmä v prípade Európskej dobrovoľníckej služby 

(EVS) je možné tieto výsledky interpretovať ako vôľa dobrovoľníka mať vplyv nad tým,          

čo sa deje v projekte, vrátane riešenia problémov. Vplyv nového prostredia, ľudí a kultúry 

môže znamenať odlišné chápanie a riešenie problémov ako sú dobrovoľníci zvyknutí, a preto 

možnosť riešenia problémov spoločne s podriadenými získala najväčší súhlas spomedzi 
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všetkých výrokov. Pri ostatných výrokoch všetky „ideálne„ hodnotenia riešenia problémov 

sú ohodnotené na stupnici s menším stotožnením sa s výrokom. Tieto slová potvrdzuje                 

aj ohodnotenie riešenia problému lídrom vyjadrené absolútnym nesúhlasom (-80,5 bodu, 

najväčší absolútny nesúhlas vôbec) a konanie lídra ohodnotené veľmi miernym nesúhlasom 

(-17,5 bodov), pričom líder v domácom prostredí bol ohodnotený -21,5 bodu pri 

očakávaniach -56,5 bodu. Z pohľadu lídra môže tento fakt zapríčiňovať domáce prostredie, 

v ktorom je líder zvyknutý konať podľa miestnych zvykov a pravidiel a možná neochota 

nájsť strednú cestu pri komunikácií s dobrovoľníkom. Ideálne a reálne správanie pri riešení 

problémov sa v prípade dobrovoľníkov v zahraničí najviac približuje pri možnostiach: 

riešenie problému lídrom (vyslovený mierny nesúhlas) a potreba vypočutia si názoru iných, 

ale rozhodne líder (mierny súhlas). 

Druhým hlavným zistením je riešenie problémov dobrovoľníkov v domácom prostredí 

lídrom spoločne s podriadenými ako jediná možnosť ohodnotená kladne. Pri ostatných troch 

možnostiach bol vyslovený mierny nesúhlas.  

V prípade dobrovoľníkov v domácom prostredí je možné nájsť väčšiu spokojnosť a menšie 

rozdiely v očakávaniach dobrovoľníkov a konaní lídra, a naopak, očakávania dobrovoľníkov 

v dlhodobom projekte v zahraničí o ideálnom (najlepšom) a najhoršom možnom konaní lídra 

a jeho konanie je vzdialené oveľa viac, ako by sa dalo očakávať. 
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5.3. ZÁVERY 

Z odpovedí respondentov autor vyvodzuje tieto závery: 

• Hodnotenie prieskumu ukázalo, že dobrovoľníci pôsobiaci v domácej krajine 

vyjadrili väčšiu spokojnosť v porovnaní s dobrovoľníkmi na dlhodobom projekte vo 

všetkých porovnateľných otázkach:  

o s charakteristikou lídra podľa Hersey-Blanchardovej teórie vzhľadom na ich 

očakávania a konanie lídra (časť 5.2.1.) 

o lepšie hodnotenie zamerania lídra na ľudí a produkciu podľa manažérskej 

mriežky (časť 5.2.3.)  

o lepší spôsob riešenia problémov lídrom vzhľadom na ich očakávania                      

a konanie lídra (časť 5.2.5.)  

• Autor práce tieto zistenia zdôvodňuje faktom, že kým dobrovoľníci v domácom 

prostredí vykonávajú dobrovoľníctvo nepravidelne, keď ich práca je potrebná              

a cenená, lídri berú ohľad na ich názory a myšlienky, môžu mať vplyv vo vedení 

organizácie, vidia priamy prínos ich činností a v prípade, že nie sú v organizácii 

spokojní, ich odchod je oveľa jednoduchší. V prípade dlhodobých dobrovoľníkov 

pôsobiacich na Európskej dobrovoľníckej službe, dobrovoľníci vykonávajú činnosť 

pravidelne, päť dní v týždni, na ich motiváciu vzhľadom na zabezpečené ubytovanie, 

stravu a v prípade EVS aj malé vreckové, nemajú vplyv iba ideologické a rozvojové 

stimuly, ale aj stimuly materiálne (časť 5.1.1.). Vzhľadom na skutočnosť, že lídri 

vedia o motivácií dobrovoľníka zostať v zahraničí, spoznať kultúru a nových ľudí 

(časť 4.3.3.) a že je to pre dobrovoľníka jedinečná príležitosť, vedeniu ľudí, 

potrebám, spokojnosti a rozvoju dobrovoľníka sa nevenuje dostatočná úroveň            

(časti 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5.). Aj vzhľadom na tieto nedostatky, až 50% respondentov by 

si projekt v prípade možnosti predĺžilo (časť 4.3.4.) a až 85% respondentov uvažuje, 

uvažovalo, alebo išlo vykonávať dobrovoľnícku činnosť do zahraničia po druhýkrát. 

• Dôležitosť komunikácie sa prejavila, keď až takmer 40% respondentov uviedlo 

komunikáciu ako hlavný faktor, ktorý by v organizácii zmenili (časť 4.4.9).  

Komunikácia samotná sa síce nenachádza ako priamy bod v tretej kapitole tejto 

práce, jej obsahová prítomnosť je však prítomná v každom bode. 
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6. ODPORÚČANIA 

Na základe zistení uvedených v tejto diplomovej práci, najmä po zohľadnení prezentovaných 

teórií uvádzaných autorov, názorov a skúseností respondentov zapojených do dobrovoľníckej 

činnosti, autor diplomovej práce predkladá odporúčania. Odporúčania sú adresované 

manažérom a koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine, manažérom 

a koordinátorom dobrovoľníkom prichádzajúcich zo zahraničia, ako aj samotným 

dobrovoľníkom chystajúcim sa na dlhodobý projekt do zahraničia a koordinátorom 

projektov. Posledná piata časť tejto kapitoly sa opiera o vlastné skúsenosti autora, ktorý vidí 

v projekte Európskej dobrovoľníckej služby veľa nezodpovedaných otázok. 

6.1. ODPORÚČANIA MANAŽÉROM A KOORDINÁTOROM 

DOBROVOĽNÍKOV PÔSOBIACICH V DOMÁCEJ 

KRAJINE 

Táto časť prezentuje odporúčania manažérom a koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacim 

v domácej krajine. 

• Pre zlepšenie vedenia dobrovoľníkov je nutné s dobrovoľníkmi viac komunikovať. 

Pýtať sa na ich názory a myšlienky, zistiť, aké sú ich očakávania, čo si o konkrétnych 

veciach myslia (t.j. zlepšiť zameranie na ľudí). 

• Zvýšiť vernosť, spoľahlivosť a spokojnosť dobrovoľníka je možné väčšou mierou 

konzultovania, prehodnocovaním návrhov, dávaním najavo záujem o potreby 

dobrovoľníka, presnejším špecifikovaním dobrovoľníkových úloh, ako aj umožňovať 

im vo väčšej miere ovplyvňovať stanovy, alebo pravidlá organizácie. 

• Pomocou väčšej miery komunikácie je potrebné zistiť aký štýl vedenia 

dobrovoľníkovi vyhovuje a následne vhodnou koordináciou štýl vedenia 

implementovať pre obojstrannú spokojnosť. Až 80% respondentov pôsobiacich v 

domácej krajine preferuje demokratický štýl vedenia, avšak komunikáciou, ktorá 

bude aplikovaniu štýlu predchádzať, je možné dosiahnuť absolútnu spokojnosť. 
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Vzhľadom na význam myšlienok a skúseností respondentov prieskumu, bez ktorých by túto 

diplomovú prácu nebolo možné uskutočniť, autor okrem vyjadrenia svojich odporúčaní 

poskytuje priestor na vyjadrenie myšlienok, ktoré poskytli samotní respondenti (prevzaté 

z častí 4.4.9. a 4.5. tejto práce). 

• „Komunikácia je kľúčom k úspechu každej organizácie a správne vedenie je také, 

ktoré počúva a včleňuje nápady pracovníkov do ich činnosti.“ 

• „Aj keď sme zadali role a úlohy v organizácii, ľudia napokon často vykonávajú 

v organizácii činnosti, ktoré sa líšia s pridelenými. V mojej organizácii (v ktorej 

máme nejaké problémy a má väčšinou nových členov) nám chýbajú skúsenosti, 

organizovanosť, lepšia komunikácia a zameranie sa na riešenie problémov miesto 

vlastného ega.“ 

• „Myslím, že viesť dobrovoľníkov je naozaj ťažké. Motivácia musí byť preto 

postavená tak, aby pracovník nestrácal ľahko svoje nadšenie, ale vytrval i v časoch 

svojej osobnej krízy a nechuti. A samozrejmá je komunikácia. Pri dobrovoľníkoch sa 

často stáva, že pri predstave povedzme nejakého projektu nemajú presnú predstavu              

a potom prichádza sklamanie a následná motivácia je už len akýmsi zaplátavaním. 

Takže v prvom rade info a komunikácia.“ 

• „Špecifikovať vzťah k dobrovoľníkom neinštruktorom, ako aj viac teambuildingu“ 

zabezpečí zvýšenú úroveň sociálnych stimulov (aplikácia výroku vzhľadom              

na motivačné stimuly, časť 5.1.1.) 

• „Vytvoriť efektívnu organizačnú štruktúru s pružnosťou rozhodovania,                         

(t.j. s možnosťou viac ovplyvňovať stanovy, alebo pravidlá organizácie (časť 5.2.4.)), 

spôsobom delegovania zodpovedností a právomocí na jednotlivých úrovniach.“ 

• „Vytvoriť priestor pre možnosť zapojenia maximálneho počtu dobrovoľníkov“,            

ako aj „možnosti zasahovať do každodenného chodu organizácie.“ 
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6.2. ODPORÚČANIA MANAŽÉROM A KOORDINÁTOROM 

DOBROVOĽNÍKOV PRICHÁDZAJÚCICH ZO 

ZAHRANIČIA 

Odporúčania uvedené v tejto časti majú za úlohu zlepšiť vedenie a koordináciu 

dobrovoľníkov prichádzajúcich zo zahraničia. 

• Vzhľadom na horšie výsledky hodnotenia vedenia dobrovoľníkov na dlhodobých 

projektoch samotnými dobrovoľníkmi vo všetkých skúmaných a porovnávaných 

otázkach prieskumu, je potrebná intenzívnejšia a dôkladnejšia implementácia 

odporúčaní uvedených pre dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine 

(podkapitola 6.1. tejto práce) a to najmä v nasledujúcich bodoch: 

o Väčšia miera komunikácie a výrazne zlepšiť prístup k ľudom je potrebné ešte 

viac pre možnú kultúrnu odlišnosť a zvyky z domácej krajiny, s čím môže 

súvisieť aj iná skúsenosť so štýlom vedení ľudí. 

o Potreba väčšej flexibility a otvorenosti k novým nápadom a myšlienkam 

dobrovoľníka. Záujmom o dobrovoľníkove potreby, prehodnocovaním 

návrhov a poskytnutím plnej podpory pri implementácii dobrovoľníkových 

nápadov je možné dosiahnuť väčšiu spokojnosť nielen dobrovoľníka, ale aj 

rozšírenie aktivít a možností dobrovoľníkovej organizácie.  

o Jedinou výnimkou z predchádzajúcej časti je odporúčanie možnosti viac 

ovplyvňovať stanovy a pravidlá organizácie, ktoré pre dlhodobých 

dobrovoľníkov v zahraničí majú menší význam ako možnosť viac zasahovať 

do chodu organizácie. 

• Spokojnosť dobrovoľníkov je potrebná dosiahnuť aj riešením problému 

s dobrovoľníkmi, vypočutím ich názorov a „objasnením, ako sú robené rozhodnutia“. 

Na rozdiel od dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine sú v tejto oblasti vážne 

nedostatky. (vrátane implikácie dobrovoľníkovej myšlienky z časti 4.4.9. tejto práce) 

• Úplne najdôležitejším v prípade Európskej dobrovoľníckej služby je zistiť 

dobrovoľníkove očakávania od projektu, skúsenosti a schopnosti, identifikovať 

potreby organizácie ešte pred jeho príchodom, aby dobrovoľník ešte pred príchodom 

vedel čo ho na mieste bude čakať a práca, ktorú bude vykonávať bude nielen 

prospešná pre organizáciu, ale motivujúca a vyzývajúca zároveň, počas celej doby 

projektu. 
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Odporúčania dobrovoľníkov so skúsenosťou na dlhodobom projekte (prevzaté z časti        

4.5. tejto práce): 

• „Myslím si, že projekt dobrovoľníka je dôležitou časťou, avšak integrácia 

dobrovoľníka je mimoriadne dôležitá najmä pri EVS. Ako sú dobrovoľníci 

integrovaní v miestnej komunite, inej kultúre, aký druh vzťahov je s ľuďmi, ako to 

všetko pracuje, atď.“ 

6.3. ODPORÚČANIA DOBROVOĽNÍKOM CHYSTAJÚCIM SA 

NA EURÓPSKU DOBROVOĽNÍCKU SLUŽBU 

Autor na základe svojej skúseností s projektom Európskej dobrovoľníckej služby 

a hodnoteniami prieskumu, ktoré ukazujú, že iba 50% dobrovoľníkov by bolo ochotných si 

projekt predĺžiť, uvádza niekoľko základných odporúčaní aj pre budúcich dobrovoľníkov            

na dlhodobom projekte v zahraničí.  

Európska dobrovoľnícka služba je jedinečnou príležitosťou pre mladých ľudí ako ísť do 

zahraničia, získať sa nové zručnosti a spoznať novú kultúru. Dobrovoľník môže ísť                

na dlhodobý projekt iba jedenkrát a preto, aj napriek veľkému nepomeru v počte 

dobrovoľníkov hlásiacich sa na projekt a počtu projektov, ktorý je výrazne nižší, je niekoľko 

vecí, ktoré by mali budúci dobrovoľníci určite poznať a urobiť. 

Či už v prípade kontaktovania konkrétneho projektu priamo dobrovoľníkom, alebo 

vysielajúcou organizáciou dobrovoľníka, okrem životopisu a motivačného listu autor 

odporúča: 

• opýtať sa na termín výberu dobrovoľníka (v projekte môže byť dobrovoľník                    

a momentálne v organizácii nie je miesto; a týmto je možné zistiť, kedy bude výber, 

možný nástup na projekt a taktiež v prípade neúspešného hľadania na konkrétny 

termín, budúci dobrovoľník má prehľad, v ktorých projektoch bude miesto                   

v nasledujúcich mesiacoch) 

• zistiť kontakt na terajšieho, alebo bývalého dobrovoľníka v projekte (pre možnosť 

komunikácie a zistení, čo všetko dobrovoľníka v projekte čaká a s čím sa zhoduje, 

resp. nezhoduje so zadaním projektu). Týmto je možné okrem správnych očakávaní 

od budúcich aktivít predísť sklamaniu a taktiež rozlíšiť dobré projekty od zlých      
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(kým dobré poskytnú všetky informácie radi, projekty kde sa vyskytli problémy, 

kontakt na dobrovoľníka nemusia chcieť poskytnúť pred podpísaním zmluvy) 

Vzhľadom na ciele diplomovej práce, informácie o osobnej skúsenosti, ako aj potreba 

ďalších prieskumov na zistenie všetkých pozitívnych a negatívnych stránok Európskej 

dobrovoľníckej služby je možné nájsť v prílohách tejto diplomovej práce. V prílohe              

so zaujímavými stránkami sú taktiež odkazy na dve stránky, kde je možné vyhľadať 

dobrovoľníkov pre konkrétne projekty a priamo ich kontaktovať. 

6.4. ODPORÚČANIA PRE KOORDINÁTOROV PROJEKTOV 

EURÓPSKEJ DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY 

Tieto odporúčania sú na základe autorovej skúsenosti s projektom, ako aj na základe 

skúseností dobrovoľníkov, ktorých mal autor príležitosť stretnúť počas svojho pôsobenia 

v zahraničí. Kým odporúčania v prvej časti tejto kapitoly „6.1. Odporúčania manažérom 

a koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine“ sú pre manažérov                       

a koordinátorov dobrovoľníkov, ktorí sa už v projekte v zahraničí nachádzajú, tieto 

odporúčania sú pre koordinátorov projektov, ktorí rozhodujú o prijatí dobrovoľníka                 

a komunikujú s dobrovoľníkom ešte pred jeho príchodom. 

Ideálne riešenie autor práce vidí v spôsobe komunikácie medzi potenciálnymi 

dobrovoľníkmi a terajším dobrovoľníkom, ktorého úlohou by bolo potenciálnych 

dobrovoľníkov informovať o všetkom (miesto, ľudia, náplň práce, voľný čas, atď.) očami 

dobrovoľníka. Keďže terajší dobrovoľník vie zo svojej skúsenosti najlepšie povedať, čo ho 

najviac prekvapilo, čo by mal budúci dobrovoľník vedieť a aké zručnosti by mal mať, na 

základe tejto komunikácie by mal mať spoluzodpovednosť za výber budúceho dobrovoľníka, 

ktorého podľa predošlej komunikácie určí ako ideálneho dobrovoľníka na tento projekt. 

(Tento model sa uplatňuje v projekte „Animateur in Metsäkartano“ vo Fínsku. Informácie 

autorovi poskytla terajšia dobrovoľníčka. Bol to taktiež jeden z projektov, ktoré autor 

kontaktoval počas hľadania projektu, avšak odpovede sa napriek dvom žiadostiam nedočkal.) 

V prípade jazykovej bariéry dobrovoľníka pôsobiaceho na projekte, alebo ak ide organizácia 

prijímať dobrovoľníka po prvýkrát, je potrebné poskytnúť nielen informácie, ktoré sa 

nachádzajú v popise projektu, ale ísť úplne do hĺbky a poskytnúť informácie, ktoré vzhľadom 

aj na inú kultúru je potrebné vedieť, aby sa očakávania dobrovoľníka stretli s realitou              

a nedošlo ku sklamaniu. 
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Úplne tým najzákladnejším by malo byť stopercentné odpovedanie na žiadosti 

dobrovoľníkov prísť na projekt, ktoré by obsahovalo: dátum selekcie dobrovoľníka, dátum 

príchodu dobrovoľníka, dĺžku trvania projektu, detailný popis aktivít dobrovoľníka a kontakt 

na terajšieho dobrovoľníka, ktorý by s potencionálnym dobrovoľníkom následne 

komunikoval. Prijímajúca organizácia môže mať pripravený taktiež formulár so základnými 

otázkami, pomocou ktorého by organizácia vedela lepšie urobiť prvotnú selekciu v prípade 

veľkého počtu záujemcov. Následne by nasledovala detailná komunikácia o úlohách 

v projekte, skúsenostiach, ktoré sú potrebné, atď. 
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DISKUSIA 

V tejto časti práce autor oboznamuje verejnosť s postupmi pri písaní diplomovej práce, 

poučeniami a nedostatkami zistenými v priebehu písania, potrebe ďalších prieskumov, ako aj 

o možnosti poskytnutia dát z prieskumu. 

Postup pri písaní diplomovej práce bol nasledovný: príprava a rozposlanie dotazníka, 

vypracovanie teoretickej časti, spracovanie dát z prieskumu, vyvodené závery. Vzhľadom na 

prípravu a rozposlanie dotazníka bez kompletných teoretických znalostí, počas spracovania 

dát z prieskumu autor práce zistil viacero nedostatkov, ako aj množstvo námetov pre ďalšie 

prieskumy. 

Medzi zistené nedostatky patria: 

• Pri zisťovaní skúseností respondentov presnejšie špecifikovať o akú skúsenosť sa 

jedná a ktorú majú hodnotiť. V dotazníku boli otázky stavané všeobecne a väčšina 

respondentov na EVS pravdepodobne usúdila na základe posielanej výzvy o vyplnení 

dotazníka, že majú hodnotiť EVS, hoci v dotazníku to nebolo nikde uvedené. Taktiež 

sa to týka respondentov s pôsobením v domácej krajine, keď v prípade pôsobenia 

respondenta vo viacerých organizáciách nebolo špecifikované, ktorá organizácia je 

predmetom skúmania. Riešením je možnosť samostatného dotazníka pre rôzne 

skupiny respondentov: pôsobiaci iba v domácom prostredí (a viac špecifikovať),              

na EVS a ďalšie možnosti podľa potreby (krátkodobo, Eurizons, atď.) 

• V prvej otázke štvrtá možnosť “bol/a som dobrovoľníkom, účastníkom, alebo 

pracovníkom s dobrovoľníkmi” je stavaná nešťastne, nakoľko ju označilo taktiež 

veľké množstvo respondentov, ktorí sú aj aktívnymi dobrovoľníkmi (aj keď existuje 

možnosť filtrovania odpovedí). 

• Namiesto päťdielnej stupnice pri kvantitatívnych otázkach (otázky 11 až 18) zvoliť 

stupnicu štvordielnu, kde by sa respondenti sa prikláňali viac ku súhlasu, alebo 

nesúhlasu s výrokom. 

• Pri zisťovaní spokojnosti respondentov s dlhodobým projektom rozdeliť na otázky 

ohľadne spokojnosti s náplňou práce, voľnočasovými aktivitami a integráciou                  

do spoločnosti a celkové hodnotenie. Taktiež pridať viacero možností na odpovedanie 

(otázka číslo 8) 
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• Dôvodom uvádzania „dobrovoľník pôsobiaci v zahraničí“ v kapitolách hodnotenia 

prieskumu a odporúčania pre dobrovoľníkov na EVS je skutočnosť, že niektorí 

respondenti mohli byť aj na inom dlhodobom projekte v zahraničí ako EVS, čo však 

v dotazníku bohužiaľ nebolo prešetrené (aj napriek tomu autor predpokladá, že vyše 

90% dlhodobých respondentov pôsobiacich v zahraničí bolo a hodnotilo EVS) 

Námety na ďalšie prieskumy pre dobrovoľníkov na EVS 

• Ovplyvniteľnosť aktivít počas projektu 

• Spokojnosť s vedením ľudí 

• Pocit ocenenia práce 

• Zmysluplnosť a napĺňajúca práca 

• Spokojnosť s integráciou dobrovoľníka 

• Percentuálne stretnutie očakávaní pred projektom s aktivitami projektu 

V prípade záujmu o výsledky prieskumu (záujem o dáta), je možné autora diplomovej práce 

kontaktovať na emailovej adrese: michal.knitl@gmail.com. V prípade nepredpovedateľných 

príčin je možné kontakt na autora získať taktiež cez MO Plusko - www.plusko.net, alebo 

kontaktovaním prostredníctvom Couchsurfing.com, alebo Hospitalityclub.org, ktoré 

s určitosťou autor bude „používať“ dlhodobo. 

Autor je taktiež ochotný pomôcť pri ďalších prieskumoch, ktoré sa týkajú témy 

dobrovoľníctva, ako aj možnosti kontaktovať okruh respondentov tejto diplomovej práce 

v prípade nových prieskumov. 
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ZÁVER 

Diplomová práca „Motivácia a vedenie dobrovoľníkov“ sa zaoberala analýzou a určením 

najdôležitejších motivačných faktorov dobrovoľníkov a na základe prieskumu zisteniu, ktorý 

štýl vedenia ľudí je pre rozvoj a prácu dobrovoľníkov najefektívnejší. Za hlavný prínos tejto 

práce je považovaná analýza prieskumu a odporúčania z neho vyvodené. Práca je členená do 

šiestich kapitol. 

V prvej kapitole bolo úspešne prezentované prepojenie motivácie a vedenia ľudí 

s dobrovoľníctvom, ako aj definovanie pojmov dobrovoľník a dobrovoľníctvo. 

Druhá kapitola úspešne splnila svoj cieľ zhrnutím najdôležitejších teoretických poznatkov            

o motivácii dobrovoľníkov, ako aj ich prepojenie na motivačné teórie. Vedeniu 

dobrovoľníkov s aplikovaním teórií vedenia ľudí sa venovala tretia kapitola. 

V štvrtej kapitole boli úspešne prezentované výsledky prieskumu, v ktorom sa motivácia 

a vedenie dobrovoľníkov hodnotí z pohľadu dobrovoľníkov. Medzi najdôležitejšie poznatky 

patrí analýza motivačných faktorov dobrovoľníkov, lepšie vedenie dobrovoľníkov v domácej 

krajine ako na dlhodobom projekte v zahraničí vo všetkých skúmaných oblastiach 

a myšlienky dobrovoľníkov respondentov uvedené v poslednej časti tejto kapitoly. 

Konfrontovaním výsledkov kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v piatej kapitole, bola 

okrem iného zistená väčšia dôležitosť materiálnych stimulov u dobrovoľníkov na dlhodobom 

projekte v zahraničí ako u domácich dobrovoľníkov, veľké nedostatky pri vedení 

dobrovoľníkov pôsobiacich na dlhodobých projektoch v zahraničí a dôležitosť a význam 

komunikácie, ako kľúčového faktoru, ktorý treba zlepšiť. 

Šiesta kapitola splnila svoj cieľ prezentovaním odporúčaní. Za najdôležitejšie 

u dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine je možné považovať: potreba väčšej miery 

komunikácie, konzultovať a prehodnocovať návrhy dobrovoľníkov, väčšia miera 

ovplyvňovať stanovy, alebo pravidlá organizácie. Dobrovoľníkom pôsobiacim na dlhodobom 

projekte v zahraničí autor odporúča intenzívnejšiu, dôkladnejšiu a častejšiu komunikáciu 

s dobrovoľníkom, väčšia otvorenosť k dobrovoľníkovým nápadom a myšlienkam, väčšia 

podpora a snaha čo najviac zaangažovať dobrovoľníka do aktivít organizácie. 

Nad rámec tejto práce autor prezentuje odporúčania dobrovoľníkom pripravujúcim sa                

na Európsku dobrovoľnícku službu, ako aj koordinátorom týchto projektov. Vyslovená je 
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taktiež autorova dilema, ktorá sa taktiež nachádza na konci šiestej kapitoly a autorova 

skúsenosť, ktorá je prezentovaná v prílohe č. 6 tejto práce. 

Na základe splnenia všetkých čiastkových cieľov je možné konštatovať úspešné splnenie 

tejto práce. Autor verí, že prezentované výsledky napomôžu dobrovoľníkom a lídrom 

dobrovoľníkov, či už doma alebo v zahraničí, k lepšej koordinácii dobrovoľníkových potrieb 

a potrieb organizácie. 

Odporúčaniami vyslovenými z vlastnej skúsenosti autor verí v zlepšenie komunikácie medzi 

potenciálnym (budúcim) dobrovoľníkom a hosťujúcou organizáciou, aby sa predišlo 

následným sklamaniam. 
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Príloha č. 1: Dotazník 

Dotazník 

Dotazník zameraný na vedenie ľudí a motiváciu dobrovoľníkov je písaný pre potreby 
diplomovej práce. Cieľom je zistiť Váš názor. Pozostáva z 20 otázok. Jeho vyplnenie by Vám 
nemalo zabrať viac ako 15 minút. Vaše odpovede sú anonymné. V prípade, že by ste chceli ku 
niektorej otázke napísať viac, na konci dotazníka je priestor na vyjadrenie Vašich myšlienok  
a nápadov, ktoré by mi mohli pomôcť pri písaní diplomovej práce. 
 
Prosím, v prvej otázke zaškrtnite jednu, alebo viacero možností, ktoré Vás charakterizujú.  
V ostatných otázkach iba jednu možnosť. Ďakujem 
 

1. Dobrovoľníctvo a Vy 

  som dobrovoľník 
  som účastníkom akcií, ktoré organizujú dobrovoľníci (tábory, splavy, výmeny, atď) 
 pracujem s dobrovoľníkmi (školenia, zamestnanie v neziskovej organizácii a iné) 
 bol/a som dobrovoľníkom, účastníkom, alebo pracovníkom s dobrovoľníkmi 
  ani jedno z vyššie uvedených 

 

2. Ako dlho pôsobíte, alebo ste pôsobili ako dobrovoľník na Slovensku? 

  menej ako rok 
 1 až 3 roky 
 3 až 10 rokov  
 viac ako 10 rokov 

 

3. Ako dlho pôsobíte, alebo ste pôsobili ako dobrovoľník v zahraničí? 

 do troch mesiacov (kempy cez INEX a iné projekty) 
  3 až 6 mesiacov (krátkodobá EVS, Glen a iné projekty) 
 6 mesiacov až 1 rok (EVS a iné dlhodobé programy pre dobrovoľníkov) 
 1 až 5 rokov 
 viac ako 5 rokov 

 

4. V prípade, že ste koordinátorom, vedúcim, alebo trénerom projektov 
a stretávate dobrovoľníkov zo zahraničia, ako dlho vykonávate Vašu činnosť? 

  menej ako rok 
 1 až 3 roky 
 3 až 10 rokov  
 viac ako 10 rokov 



 

 

5. Ktoré tri faktory sú Vašimi najdôležitejšími, prečo robíte dobrovoľnícku 
činnosť? 

 pomáhať druhým 
 možnosť spoznávať nových ľudí a nové prostredie 
 priatelia - dobrovoľníci 
 aktívne vypĺňanie voľného času 
 vzdelávanie a nové skúsenosti 
 zlepšenie komunikačných schopností 

 

6. Motivuje Vás ešte niečo iné? 

 
 
 
 
 

7. Ktoré tri faktory sú Vašimi najdôležitejšími, ak (by) ste rozmýšľali nad 
dlhodobým projektom v zahraničí?  

 pomáhať druhým 
 možnosť spoznávať nových ľudí a nové prostredie 
 vzdelávanie a nové skúsenosti 
 zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku 
 zúžitkovanie poznatkov z domácej krajiny 
 zlá situácia v domácom prostredí (práca, škola, rodinné problémy) 

 
 
Nasledujúce dve otázky (8 a 9) sú pre dobrovoľníkov so skúsenosťou s dlhodobým projektom 
v zahraničí. 

8. Aká bola Vaša skúsenosť s dlhodobým projektom? 

 výborná, ak by som mal/a možnosť si projekt predĺžiť, ostal/a by som ďalší rok 
 výborná, ale nemal/a by som záujem si projekt predĺžiť 
 dobrá, ale čakal/a som viac 
 zlá 

 

9. Uvažujete alebo uvažovali by ste o možnosti ísť do zahraničia ako dobrovoľník 
po druhýkrát na iné miesto? 

 áno 
 nie 
 áno, už som aj tak aj urobil/a 

 
 



 

 

10. Robiť prácu, ktorá ma napĺňa, považujem za 

 najdôležitejšie vo svojej kariére 
 dôležitejšie ako finančné ohodnotenie 
 rovnako dôležité ako finančné ohodnotenie 
 menej dôležité ako finančné ohodnotenie 
 bezvýznamné 

 
 

11. Podľa mňa je dobrý líder človek, ktorý... (Ohodnoťte prosím nasledujúce otázky na 
škále od 1 do 5,  pričom 1 znamená, že sa s výrokom stotožňujete najmenej a 5 ak 
s výrokom súhlasíte.)   

Rozdiel medzi manažérom a lídrom:  
Manažér je menovaný alebo volený; má udelenú formálnu moc - právomoc odmeniť či 
potrestať; jeho schopnosť ovplyvňovať je založená na formálnej autorite, ktorá vychádza 
z jeho pozície.  
Líder môže byť volený v rámci skupiny, ale väčšinou sa ním sám stane prirodzene vďaka 
svojim kvalitám; ovplyvní ľudí aj tam, kde formálna autorita nemá vplyv 
 
(1) Absolútne nesúhlasím – Úplne súhlasím (5) 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je cieľavedomý 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 má schopnosť definovať jasné ciele 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 výborne komunikuje so zamestnancami 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je odborník v danom obore 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 má sebadôveru 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je nezávislý 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je obľúbený 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je spravodlivý 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 podáva kladnú aj zápornú spätnú väzbu 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 školí zamestnancov 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 ktorého si cením, ak má rýchlu kariéru 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 trávi voľný čas so zamestnancami 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 nevyvoláva spory 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 sa dokáže zastať svojich podriadených 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 má diplomatické jednanie a vystupovanie 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 má záujem o osobné problémy zamestnancov 
 

12. Najlepšie sa mi pracuje pod vedením človeka, ktorý...  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 necháva rozdelenie právomocí na podriadených a prevláda horizontálna 
komunikácia  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 prideľuje a presne definuje úlohy a dáva informácie smerom dolu 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 rozdeľuje úlohy podľa vzájomnej dohody, obojstranný tok informácií  
 
 
 



 

 

13. Dobrý líder by mal 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 konzultovať a prehodnocovať návrhy podriadených  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 dávať najavo záujem o potreby svojich podriadených  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 dávať svojim podriadeným na vedomie ich úlohy a konkrétne 

nariadenia 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 delegovať vyzývavé úlohy a nechávať voľnosť ich realizácie 
 

14. Môj líder najčastejšie 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 deleguje vyzývavé úlohy a necháva voľnosť ich realizácie  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 dáva najavo záujem o potreby svojich podriadených 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 dáva svojim podriadeným na vedomie ich úlohy a konkrétne nariadenia 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 s podriadenými konzultuje a ich návrhy prehodnocuje 
 

15. Vedenie ľudí v organizácii 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 zatiaľ funguje, ale potrebovalo by niekoľko zmien 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je chaotické, nikto nevie kto je líder 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je najlepšie aké môže byť 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 potrebuje úplnú reorganizáciu 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 je také, ako má byť, nepotrebuje žiadne zmeny 
 

16. Keby ste boli vy lídrom tímu, ako by ste pristupovali k riešeniu akéhokoľvek 
problému? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 spoločne s podriadenými 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 vypočuli by ste si názory iných, ale rozhodli by ste sami 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 riešili by ste ho sami 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 problém by ste nechali riešiť na podriadených 
 

17. Ak vznikne problém, môj líder najčastejšie 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 ho rieši spoločne s podriadenými 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 problém rieši sám 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 ho nechá riešiť podriadených 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 si vypočuje názory iných, ale rozhodne sám 
 

18. Môj líder často 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 sa sústredí na úlohy, ale nevyvíja žiadne pochopenie pre ľudí 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 uľahčuje prácu ľuďom vysokou morálnou koordináciou a integráciou 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 podporuje a pomáha podriadeným až zabudne na úlohy 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 vynakladá adekvátne úsilie na prácu aj na ľudskú spokojnosť 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 vynakladá minimálnu snahu o dosiahnutie cieľov práce 



 

 

19. Keby ste mohli zmeniť jednu vec vo vedení ľudí vo Vašej organizácii, čo by to 
bolo? 

 lídra 
 komunikáciu 
 prístup k ľuďom 
 stanovy, alebo pravidlá organizácie 
 možnosť viac zasahovať do chodu organizácie 
 iné, prosím špecifikujte:................................. 

 

20. Priestor na ďalšie myšlienky a nápady, ktoré by mi mohli pomôcť pri písaní 
diplomovej práce 

 
 
 
Štatistické údaje 

 
Pohlavie     Vek 
 

 muž       15 – 18 rokov 
 žena      19 – 25 rokov 

       26 – 35 rokov 
       36 a viac rokov 
 
 
 

Ďakujem za Váš čas strávený vypĺňaním tohto dotazníka! 

 
 



 

 

Príloha č. 2: Dotazník v anglickom jazyku 

Questionnaire 

The focus of questionnaire is to find out your opinion about motivation and leadership of 
volunteers. It is made for graduation theses needs. It consists of 20 questions. Its completion 
should not take more than 15 minutes. Your answers are anonymous. If you would like           
to write more ideas to some of the questions, you can find a space for your ideas                
and thoughts in the end of questionnaire, which can help me. 

In first question, please, fill one or more possibilities, which characterises you. 
In other questions fill only one possibility. Thank you very much. 

 

1. Volunteering and You 

  I am a volunteer 
  I am participant of events, which are organised by volunteers (summer camps, youth 

exchanges, etc.) 
 I work with volunteers (trainings, work in not-profit organisation, etc.) 
 I was a volunteer, participant or worker with volunteers 
  none of above 

 

2. How long have you or had you been volunteering in your country? 

  less than one year 
 1 to 3 years 
 3 to 10 years  
 more than 10 years 

 

3. How long have you or had you been volunteering abroad? 

 less than 3 months (3-6 weeks camps, etc.) 
  3 to 6 months (short-term EVS, Glen and other projects) 
 6 months to 1 year (EVS and other long-term projects for volunteers) 
 1 to 5 years 
 more than 5 years 

 

4. In case you are coordinator, leader or trainer of the projects and meet 
volunteers, how long have you been doing your work? 

  less than year 
 1 to 3 years 
 3 to 10 years  
 more than 10 years 

 



 

 

5. Which are your three most important factors of your volunteering work? 

 to help others 
 chance to meet new people and culture 
 friends - volunteers 
 active fulfilment of free time 
 learning and new experience 
 improving communication skills 

 

6. Is there something else, which motivates you? 

 
 
 
 

7. Which were your three most important factors to consider your involvement in 
a long-term project abroad?  

 
 to help others 
 chance to meet new people and culture 
 learning and new experience 
 improving communication skills and language 
 to use knowledge from your home country 
 bad situation in home country (work, school, family problems) 

 
 
The following two questions (8 and 9) are for volunteers with long-term volunteering 
experience. 

8. How was your experience with long-term project? 

 great, if I had a chance to enlarge my project, I would stay longer 
 great, but I would not enlarge my stay 
 good, but I expected more 
 bad 

 

9. Do you or did you think about possibility to go as a volunteer abroad for the 
second time on other place? 

 yes 
 no  
 yes, I have so done already 

 
 
 



 

 

10. To do a work, which fulfil me, I consider it 

 as the most important in my carrier 
 more important than salary 
 as important as my salary 
 less important than my salary 
 unimportant 

 

11. In my opinion a good leader is a person, who…. (Please score the next questions on 
scale 1 to 5, while number one means, that you totally disagree with the statement and 5 
that you agree) 

 
Difference between manager and leader:  
Manager is a designated or elected person; s/he has a formal competence – authority to 
reward or punish; his/her ability to influence is based on the formal authority entrusted 
him/her from his/her position.  
Leader can be elected within a group but mostly s/he becomes it informal thanks to his/her 
qualities; s/he can inspire people also in case where a formal authority has no influence. 
 
(1) Absolutely disagree – Absolutely agree (5) 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is strong-minded 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 has ability to define clear goals 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 has very good communication with employees 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is specialist in the field 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 has self-confidence 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is independent 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is popular 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is fairly-minded 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 gives positive and also negative feedback 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 trains employees 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 I appreciate, if has fast career 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 spends free time with employees 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 don’t evoke conflicts 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is able to advocate his subordinates 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 has diplomatic manner and behaviour 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 has interest on personal problems of employees 
 
 
 

12. The best working conditions I have under leader, who  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 lets the competences on subordinates with horizontal communication 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 assigns and defines tasks and gives information down to employees 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 divides tasks according to mutual agreement, bilateral flow of 

information  
 



 

 

13. Good leader should 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 consult and reconsider proposals of subordinates  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 show his interest for needs of subordinates  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 give information to subordinates about their tasks and concrete orders 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 delegate challenging tasks and leave them free for realisation 
 

14. My leader most often  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 delegates challenging tasks and leaves them free for realisation 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 shows his interest for needs of subordinates 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 gives information to subordinates about their tasks and concrete orders 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 consults and reconsiders proposals of subordinates 
 

15. Leadership in organisation 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 is functioning so far, but some changes are needed 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is chaotic, no one knows, who is a leader 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is the best possible 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 needs complete reorganisation 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 is just as it should be, no changes needed 
 

16. In case you are a leader, how will you solve the problem? 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 together with subordinates 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 listen to opinion of others, but to decide alone 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 alone 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 let to solve the problem on subordinates 
 

17. In case there is some problem, my leader most often  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 solves it together with subordinates 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 solves the problem alone 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 lets to solve the problem on subordinates 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 listens to opinion of others, but decides alone 
 

18. My leader often 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 concentrates on tasks, but doesn’t develop any understanding for 
people 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 relieves work to people with high moral competence and integrity 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 supports and helps subordinates so much that s/he forgets on tasks 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 spends adequate effort on work and also on employees satisfaction 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 makes minimal effort to achieve goals of the work 
 



 

 

 

19. What will you do, if you have chance to change one thing in leadership of your 
organisation? 

 leader 
 communication 
 approach to people 
 statute or rules of organisation 
 to have chance for more influence on running of organisation 
 other, please specify:. 

 
 

20. The space for other ideas, which could help me in writing my graduation theses.  

 
 

Statistic data 
 
Gender     Age 
 

 man       15 – 18 years old 
 woman      19 – 25 years old 

       26 – 35 years old 
       36 and older 
 
 
 

Thank you for your time! 



 

 

Príloha č. 3: Autorova dilema 

Autorova dilema 

Hlavnou dilemou autora je hlavná myšlienka Európskej dobrovoľníckej služby a jej 

realizácia. Dilema, o ktorej sa vie, avšak mala by sa jej venovať väčšia pozornosť. 

Rok 2006 bol zameraný na vysielanie dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí. Pre mladých 

nezamestnaných, s nízkym vzdelaním, zlej sociálnej situácie a regiónu, kde je vysoká 

nezamestnanosť je príležitosť ísť do zahraničia, mať všetko zabezpečené (ubytovanie, strava 

a dokonca aj vreckové) veľmi dobrá. Dobrovoľník v organizácii prezentuje novú kultúru, 

trávi čas s ľuďmi žijúcimi v mieste projektu, búra predsudky, zvyšuje záujem o nové kultúry, 

spoznávanie ľudí a komunikáciu, a taktiež získava nový pohľad na svet, nové skúsenosti             

a zručnosti. Myšlienka je veľmi dobrá, avšak pri bližšom pohľade je možné nájsť veľa 

nezodpovedaných otázok. Ako sa majú mladí nezamestnaní ľudia s nízkym vzdelaním 

dozvedieť o projekte? Akú majú šancu, že ich organizácia uprednostní voči skúsenejším              

a vzdelanejším dobrovoľníkom? Prečo by mali vôbec chcieť ísť do zahraničia? Aké je 

percento dobrovoľníkov na EVS, ktorí boli v minulom roku naozaj s nedostatkom príležitostí 

v domácej krajine? Sú títo ľudia pripravení na taký záväzok v zahraničí, keď niektorí 

neovládajú cudzí jazyk a nemajú vôbec žiadne skúsenosti s prácou? Sú schopní nájsť si 

projekt, ktorí im vyhovuje, alebo je im skôr projekt pridelený, a až na mieste vidia, kam 

vlastne prišli?  

„Počas posledného roku som sa osobne stretol takmer s päťdesiatimi dobrovoľníkmi na EVS, 

avšak medzi nimi s nedostatkom príležitostí boli maximálne piati. Z nich traja až štyria boli 

dobrovoľníci zo Slovenska, ktorých som spoznal na tréningu pred projektom, ktorý je 

oficiálne povinným. Taktiež som sa stretol s dobrovoľníkmi, ktorým zabezpečila všetko 

vysielajúca organizácia, avšak niektoré práva im neboli povedané. Nespomínam si presne,            

či daný dobrovoľník bol na prípravnom školení alebo nie, avšak skôr sa mi zdá že nebol,            

a napríklad v rámci prípravy získal iba malý zlomok toho, čo mu prináleží (okolo 10% podľa 

všeobecných pravidiel). Vzhľadom na zdravotné problémy, kvôli ktorým si platil zdravotné 

poistenie aj v domácej krajine, tieto peniaze mu stačili na zhruba polovičné pokrytie 

poistného. Ostatné....“ (poznámka autora). 

V prípade dobrovoľníkov skúsenejších, so vzdelaním a bez problémov v domácej krajine, 

ktorí išli na projekt hlavne s cieľom naučiť sa nové veci, robiť niečo užitočné, žiť v novom 



 

 

prostredí, spoznať nových ľudí, získať nové skúsenosti a rozšíriť vlastné obzory, 

dobrovoľníci od projektov očakávajú oveľa viac ako dobrovoľníci bez skúseností                   

a vzdelania. Hosťujúca organizácia potrebuje mať ľudské zdroje a kapacity na oveľa vyššej 

úrovni, ktoré budú dobrovoľníka viesť, koordinovať a usmerňovať v jeho aktivitách. Toto je 

jeden z problémov množstva projektov. Nedostatočná podpora. „Samozrejme, je možné 

efektívne fungovať aj samostatne, aj keď je to proti pravidlám EVS (podľa pravidiel 

dobrovoľník nemá žiadnu zodpovednosť a „stále by mal byť niekto pri ňom“), avšak musí 

tomu predchádzať vzájomná komunikácia a dohoda. Avšak to je skôr raritou ako pravidlom.“ 

(poznámka autora) 

„Napríklad na tréningu po príchode do krajiny (EVS obsahuje tréning pred odchodom do 

zahraničia, po príchode a v strede projektu) som stretol päť až šesť dobrovoľníčok 

z Nemecka, ktoré išli na EVS po strednej škole, aby mali čas na rozmyslenie, čo ďalej.“ 

(poznámka autora) 

„Na tréningu pred odchodom nám školitelia hovorili, že v prípade, že na projekte nebude 

veľa práce, máme pracovať na sebe a zlepšovať, čo je možné, inými slovami máme sami 

nájsť niečo, čo nás napĺňa. Myslel som, že to sa mi nemôže stať, avšak stalo sa (viac 

v prílohe o osobnej skúsenosti s projektom). Na druhej strane sú projekty, ktoré aj napriek 

vedomiu Národnej agentúry, ktorá by mala nad všetkým dohliadať a veľké problémy riešiť, 

nútia dobrovoľníkov na deväťmesačnom projekte sedem a pol mesiaca pracovať šesť dní 

v týždni a posledný mesiac a pol majú voľno. Trom dobrovoľníčkam to vyhovuje, dve sú 

proti, avšak odísť domov nechcú a tak robia. Jedna po mesiaci odišla (Lahti, Fínsko). Taktiež 

som bol svedkom, ako sa projekt rušil. Dobrovoľníci ešte ostali do konca projektu, avšak 

projekt akreditáciu stratil. Mládežnícke centrum v Pori vo Fínsku využívalo dobrovoľníkov 

ako pracovnú silu (aby niekto bol v centre a zamestnanec v priebehu projektu bol 

prepustený) a taktiež boli požiadaní o pomoc pri politickej kampane ich vedúceho              

(čo odmietli).“ 

Rozdielnosť projektov je obrovská a autor za najväčší nedostatok vidí fakt, že dobrovoľník 

vo veľa prípadoch nevie, do čoho presne ide. Očakávania môžu byť úplne iné, veci, ktoré 

v projekte boli pekne napísané nie sú aktuálne a dobrovoľník nebol s nimi oboznámený.              

Pre organizáciu je dobré mať „zadarmo“ dobrovoľníka v organizácii (celý grant ide z EÚ), 

avšak poskytnutie dostatočnej podpory vo veľa prípadoch chýba. 



 

 

Autor práce vidí veľkú príležitosť zlepšenia projektov väčším spropagovaním Európskej 

dobrovoľníckej služby v neziskovom, ako aj štátnom sektore (napr. pomoc v školách, 

škôlkach, centrách voľného času), komplexnejšími, presnejšími a jasnejšími informáciami 

v databáze projektov vrátane pridávania zistení zo záverečnej správy, ktorú každý 

dobrovoľník po projekte vyplní. Záverečná správa by mala byť taktiež oveľa podrobnejšia 

a dobrovoľníci by mali byť oboznámení s možnosťou zaslania záverečnej správy emailom po 

skončení projektu z domácej krajiny v prípade, že záverečnú správu písali pod nátlakom, 

respektíve za asistencie koordinátora projektu, ktorý im „diktoval“, čo napísať. Prepojením 

databázy projektov so záverečnými správami by dobrovoľníci boli viac informovaní             

o projekte, vznikala by väčšia súťaž medzi projektmi a dbalo by sa viac na potreby 

dobrovoľníkov. „Dnes úlohu o skúsenostiach preberajú stránky (uvedené v prílohe), na ktoré 

však na oficiálnej stránke Európskej dobrovoľníckej službe nie je žiadne prepojenie.“ 

(poznámka autora) 

Zároveň autor práce vidí problematický názov programu, ktorý môže veľa ľudí zavádzať. 

Európska dobrovoľnícka služba, plne financovaná z programu Európskej únie Mládež (dnes 

Mládež v akcii) zahŕňa finančné zdroje na prípravu, dopravu, ako aj vreckové, ktoré 

s pojmom dobrovoľníctvo nesúvisia. Skôr by verejnosť mala vnímať EVS ako program, 

ktorý dopĺňa program Sokrates/Erasmus (študijný pobyt v zahraničí počas štúdia na Vysokej 

škole) a Leonardo (pracovná stáž v zahraničí počas posledného roka štúdia, alebo rok po 

ukončení Vysokej školy), a to poskytnutím možnosti aj menej skúseným. Tento program je 

však zaujímavý aj pre študentov a absolventov vysokých škôl, so záujmom o danú tému 

projektu, ideou dobrovoľníctva a túžbou spoznávať svet. 



 

 

Príloha č. 4: Príklady dobrovoľníctva 

Príklady dobrovoľníctva 

Pre lepšiu predstavu o dobrovoľníctve, dobrovoľníkových úlohách, sú v nasledujúcej časti 

príklady z praxe dobrovoľníckej práce a ich aj názorné využitie.  

1. Možnosť využitia dobrovoľníka na testovanie nových služieb 

Dobrovoľníci často dávajú svoj čas z lásky, nie pre peniaze a práve preto môžu byť viac 

zanietení ako zamestnanci a môžu byť považovaní za viac dôveryhodných aj od vedenia 

organizácie. Dá sa to zdôvodniť tým, že nemajú postranné úmysly byť „súčasťou systému“. 

Dobrovoľníci taktiež predstavujú relatívne bezrizikové príležitosti na preskúmanie 

inovatívnych riešení. Napríklad ak organizácia má záujem vyskúšať novú službu, môže 

požiadať dobrovoľníkov o urobenie výskumu a vyskúšanie a následne môžu vyhodnotiť 

skúšobný program. V prípade, že to malo úspech, je to výborné, a ak nie, peniaze od darcov 

boli vyminuté a dobrovoľníci mali príležitosť vyskúšať niečo nové a náročnejšie.66  

2. Keď je rola dobrovoľníka dôležitejšia ako organizácia 

Nasledujúca skúsenosť Carolyn Myers poukazuje, aby manažéri dobrovoľníkov neváhali 

verbovať dobrovoľníkov pre danú rolu radšej ako pre organizáciu ako celok. 

Dobrovoľník potrebuje získať niečo konkrétne a zmysluplné, aby sa zaujímal o danú činnosť. 

Naša organizácia potrebovala urobiť marketingový výskum na danú tému a hľadala 

dobrovoľníkov. Dobrovoľník študujúci marketing sa neprihlásil kvôli cieľom organizácie, 

ale kvôli konkrétnej činnosti, ktorú chcel vykonávať a cítil, že má príležitosť urobiť niečo 

užitočné, niečo, čo bude mať význam.67 

3. Potreba jasnej definície dobrovoľníctva v organizácii 

Autori v správe o trendoch v dobrovoľníctve do 21. storočia uvádzajú taktiež príklad: „Je to 

poľutovaniahodné, avšak McDonalds môže učiť organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi 
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o tom, ako „predávať produkt“. Neexistuje menu bez cien, nesprávne definovaná veľkosť 

porcie, alebo nejasná a nepredvídateľná čakacia doba. Cena je stanovená, jedlo známe 

a čakanie krátke. Pri kúpe Big Macu každý vie, čo dostane. K porovnaniu slúži bežná 

požiadavka o dobrovoľníctvo, kde požadovaný čas je nešpecifikovaný, výhody nejasné, doba 

neurčitá a ako bude čas dobrovoľníka využitý pre organizáciu je neznáme.“68 

4. Potreba dobrovoľníkov v zariadeniach sociálnych služieb 

V nasledujúcich riadkoch Daniela Lusková z Dobrovoľníckeho centra v Podzámčí popisuje, 

na čo všetko sú dobrovoľníci potrební.  

„Potrebujeme dobrovoľníkov preto, aby sa podieľali na zvyšovaní kvality života dôchodcov. 

Ľudia žijúci v zariadeniach sociálnych služieb potrebujú okolo seba nielen kvalifikovaný 

personál, ktorý im zaistí základné životné potreby, ale potrebujú taktiež niekoho, kto na nich 

bude mať čas. Čas na počúvanie životných príbehov, víťazstiev i prehier, smútku i radosti. 

Niektorí z nich nemajú rodiny, ktoré majú čas a niektorí svoje rodiny nemajú vôbec. Preto 

potrebujeme dobrovoľníkov. Dobrovoľníci nie sú zaťažení tým, že musia umyť všetkých 

dôchodcov na celom poschodí a všetkých nakŕmiť. Sadnú si a majú čas len na babičku 

Aničku, dedka Františka. Majú čas zobrať vozík a ísť do záhrady, prečítať noviny a povedať 

všetko nové čo sa v meste deje. V zásade však nesmú nahradzovať personál, ale obohacovať 

život dôchodcov.“ 

„Potrebujeme dobrovoľníkov, pretože majú nápady. Ergoterapeut, ktorý robí svoju prácu 

každý deň, po čase zistí, že už nemá nápady na svoju činnosť. A každým novým 

dobrovoľníkom prichádzajú aj nové nápady, skúsenosti, schopnosti, elán, motivácia a radosť 

z krásnych výrobkov. Potrebujeme dobrovoľníkov aby vydávali noviny, ktoré informujú 

nezaujato, očami, ktoré netrpia profesionálnou slepotou. Dobrovoľníkov, ktorí majú čas 

vymýšľať kvízy a zháňať ceny pre výhercov. Potrebujeme dobrovoľníkov na veľa ďalších 

činností, pre radosť, ktorú nezištne dávajú, pre úsmevy a dobré slová.“69 
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5. Potreba dobrovoľníkov v dobrovoľníckom centre 

Na rovnakú otázku, „Prečo potrebujeme dobrovoľníkov“, odpovedala aj Gabriela Čechová z 

Dobrovoľníckeho centra Ratolest Brno. 

„Potrebujeme dobrovoľníkov pretože nikdy nie je dosť ľudí, ktorí 

• nám pomôžu splniť naše poslanie 

• nám venujú svoj čas a pomôžu realizovať činnosti, na ktoré nemáme normálne čas 

• prinesú nový pohľad na vec, nové nápady a skúsenosti 

• spätnou väzbou, konštruktívnou kritikou zabraňujú stereotypu a prinášajú nového 

ducha, entuziazmus a nadšenie 

• našim klientom poskytnú neformálny vzťah 

• doplnia náš pracovný tím, a budú „novým človekom do partie“ 

• prinesú do organizácie nové kontakty 

• nám urobia dobrú reklamu – budú nadšení pre našu organizáciu a budú o nej 

informovať 

• posilnia prestíž organizácie.70 

6. Potreba chápania očakávaní dobrovoľníkov 

Predstavte si, že ste z kancelárie sociálnej starostlivosti a práve ste požiadali dvoch nových 

dobrovoľníkov, aby išli chodiť po meste a klopať po dverách a hľadať darcov. Jednou je 

dcéra jedného z dlhodobých dobrovoľníkov, ktorá očakáva, že bude robiť presne takýto typ 

práce. Druhý prišiel do organizácie po tom čo videl zaujímavý leták, z ktorého si myslel, že 

bude pomáhať ľuďom v núdzi. Ktorí z dobrovoľníkov si myslíte, že sa vráti po tejto 

skúsenosti? Ten, ktorého očakávania sa stretli s realitou. To však ale neznamená,                         

že charitatívne organizácie by mali byť zamerané na každý detail ohľadne motivácie 

dobrovoľníka. Koniec koncov je to potreba organizácie a nie dobrovoľníka, o čo by mal mať 

hlavný záujem. 

Avšak ak vieme, čo dobrovoľník očakáva, vedúci dobrovoľníkov sa môžu lepšie pripraviť   

na realitu a zabezpečiť, že neodídu sklamaní. Napríklad druhému dobrovoľníkovi mohlo byť 

vysvetlené, že k tomu, aby organizácia bola schopná poskytnúť efektívnu pomoc pre ľudí 
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v núdzi, organizácia potrebuje získať viac zdrojov pre tréning a vybavenie. Ďalšou 

z možností je dohoda, na základe ktorej by po troch mesiacoch pomáhania so získavaním 

zdrojov bol dobrovoľník školený pre pomoc pre prácu s ľuďmi v núdzi. Kým sa vedenie 

dobrovoľníkov neopýta, aké sú očakávania ich dobrovoľníkov, nebudú ani len tušiť, prečo 

ich noví a nadšení dobrovoľníci zmizli po prvej úlohe.71 
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Príloha č. 5: Zaujímavé internetové stránky týkajúce sa dobrovoľníctva 

Zaujímavé internetové stránky týkajúce sa dobrovoľníctva 

http://ec.europa.eu/youth/program/sos/index_en.html - oficiálna stránka EVS 

http://ec.europa.eu/youth/program/sos/hei/hei_en.cfm - databáza projektov EVS 

http://www.iuventa.sk – Národná kancelária programu Mládež v akcií na Slovensku 

http://www.cimo.fi – Národná kancelária vo Fínsku 

http://www.plusko.net  – vysielajúca organizácia autora diplomovej práce 

http://www.myevs.net a http://www.4evs.net – stránky s informáciami o skúsenostiach 

dobrovoľníkov na ich projekte, ich kontakty a zážitky 

http://www.celebrateevs.eu – oficiálna stránka stretnutia dobrovoľníkov pôsobiacich na EVS 

v Bruseli pri desiatom výročí Európskej dobrovoľníckej služby koncom roka 2006 

http://www.salto-youth.net/toolbox/ - portál s hrami použiteľné pre dobrovoľnícke aktivity 

http://www.evask.sk – Slovenská asociácia bývalých dobrovoľníkov pôsobiacich na EVS 

http://www.ikineuvot.net – Fínska asociácia bývalých dobrovoľníkov pôsobiacich na EVS 

http://www.dobrovolnik.cz/d_dek.shtml - všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve schválená 

medzinárodnou správnou radou IAVE na 16tej svetovej konferencií dobrovoľníkov 

v Holandsku v januári 2001 

http://www.mladez.sk – Rada mládeže Slovenska 

http://www.changenet.sk – portál s informáciami nielen s tretieho sektora 

http://www.dobrovolnik.cz – pre zistenie čo všetko môže jeden človek s dobrým srdcom 

zmeniť, odporúčam prečítať „Zápisky z Ugandy“ od Lenky, ktorá bola súčasťou Eurizons 

(na stránke v sekcií „články“, „zpovědi“) 

http://www.dobrovolnictvo.sk/ - informačný portál pre dobrovoľnícke organizácie, 

dobrovoľníkov, verejnosť a biznis sektor 

 


